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	�رف ����  -3 "���
�ا�' ا�&��ف و $#  
� و در ��ل ����� ای� ���رف ��� در ا
	�����ن از ا
��وای� %�ن $#��" ! � 

ا�� ا� '�ف ���رف در ��ل ای� ی/ �.- ,�ری+ *� 
�از و 
�ود (�د $� . %�ن ا� '�ف &�د
�4!�3 . ��ا�2 ه�0ا- $�د ��ا��7 &3 ا&�5ن در %�ن $#�� و ی/ ه�3��0#* 3$ 3� .56 

 ���رف ��� را در ی� ��ا�2اوی9- $3 . �#8 در 
�ا- را- ر!. و ,���3  ���رف %�ار دارد
� *#���3 $� =�> و &0;�د ��ا:3 �7 &5.#>#&  3?��  . �
��ا�2 ا� '�ف و *#'�

از ��ا�� ا%���د ,� ��ا�� . ���رف در ا
	�����ن $3 ��ا�� �A�B> $� �#@�دد

�ه5@7، :	�ا
#�ی7 و F#�- &3 $�(7 از ای� ��ا�� ��رد $DE و �#��7، ا:� ،7��0

.ار �7 �#�د$�ر�7 $#'�� %�  
 

:��ا
( ا)���د�  
  -.��� GH� ا%���د  ی/ &'�ر ��Eط $3 (' 3 و دارا 3$�J� 3$ ن�����	
 ا

�. زرا��7 از ا� ���ت $�#�ر �E.د ا%���د در را- ر!. و ا� '�ف ���رف $�(�ردار ا�
,�L#� ه8ی35  ���رف در &'�ر $� �;�5 %�ا�#� ا���7 در دو�� ه� �A�B> از 

� !�0د- �7 !�د، ا�� ��,�ا�7 ه� ا%���د و ���7 دو�� ه� *#���3 و:�یG دو�
. ی 7 از ��ا�2 ا?7A را در ر!. و ا� '�ف ���رف ,' #� �#.ه.  

=�> و ��,�ا�7 ا%���د در ا
	�����ن :NH� �A ��دم را در ا� '�ف ���رف �8# �7 
�#�د .#�L,ددر�) �
�3 و���0ل $��'�ر&�'#* � ه8ی35  در7��O &3 ��دم در&'�ره�

 ���رف �NH ��70 را در ا� '�ف ���رف ای<� �7 &55.، ا�� در ا
	�����ن 
�H ا%���د

�H $�#�ر �Q#0 و ����د-  . ���2 ا��Pم H� �#56'7 از �� ��دم �7 !�د

 3$ ا%���د در ا
	�����ن *#���3 در ��ل ����� O#�ت و ا� '�ف ���رف ���
$#'��ی� :#�0� ا
	�����ن در . 
@5.- ا����5ان ��R� $8ر�7 $� ���رف ��ی3 ا


�H و �ST *�ی#� ز�.�7 ی 7 از �'��Bت ز�.�7 رو���ی7 . رو���ه� 3$ �� �#;��.
�در ,�0م ده3 ه� *�P5- و !�� �#Vد ��7A� .U ��ا�3 در &'�ر $3 ی �. . ا�

از ای� رو ��" ��دم در ر!. و ا� '�ف ���رف از زاوی3   . دا�� ا��ی �ی7 ���#.
 &70 و &#<7 ���رف در ه� .  %���د $�#�ر =�#> و ��&�
7 $�دا�H,3 ار #��O در

&'�ر $3 ا%���د *#'�
�3 و رو $3 ر!. �#�ز دارد ا�� ا
	�����ن *#���3 از �#56 
�. ,�ا��ی7 و ا� ���ت ��Eوم $�%7 ���.- ا�  

� در?. ای� ���� د#;J, و ر �#�ن ه�56. �#8ان د%#WL, Q#�ات �R�� 7>5� ا%���د
��ی� ��ا�� $�زدار�.- در ا� '�ف ���رف ��� ا
	�����ن ���'XB ا��، ا�� ,WL#�ات 

��!7 از ��R� ا%���د $�و ���رف 
�ا�#�,� و$#'�� از ه� ���2 دی@� در ��#� 
ری'3 ه� $�#�ر از ��ا�2 ���رف $3 ��,�ا�7 ه� . ا� '�ف ���رف !�0د- �7 !�د

;�د ��(��0ن � �,G، �.م &�G در�7 و ��ی� ��ازم و �;�د و &0. ا%���د $� �#@�دد
��دان ���رف از �! �و��ی� درس در � �,G و ��ا&A�, 8#" و ,�E#� و ��Eو�#

 �ST &#<7 ]��زش و �H,د و ار�;'#* �د����7 $3 ا� ���ت و ,��#Vت در :�
�ه�56. در $�(7 ��ارد ��ا�� دی@� $3 ��5ان . ,�E#� ��!7 از ��R� ا%���د ا�



��ا�2 ر!. و ا� '�ف ���رف %�$� �'�ه.- و $�ر�7 �#;�!.، ا�� ���2 ا%���د در 
 ه� ���2 دی@� $B'7 از ��ا�2 ا� '�ف ���رف را �#��زد�A�* .  

ی 7 -.0� NB$ 3& ن�����	
 ]ن $3  از *�ا$A" ه� $�#�ر ��" در ��?3  ���رف ا
ای� �' � *3���# $� . ��' � ا%���د $��#@�دد، �;�د ��(��0ن و ,�G� � �#0 ا�

�ر!. و ا� '�ف ���رف ��� در ا
	�����ن ا
از ) 1967(1346در ��ل . 
8ایN ی�
  3A0:2089 ن�����	
 $�ب ]ن &3 !��� �6� 
#�. � �,G �#@�دی.، G� � 753 در ا

 ��0Pع ای� ��(��0ن، . دارا ��(��0ن $�د�. 3A0: 3 و 307از�B* ب 446 $�ب ]ن�$ 

#�. � �,G $�%7 ���.- از ��(��0ن ه� &�ای7، .  ��دی.- $�د]ن (��3 ِا��0ر ��!


�%. ه����3 ,�0#� و  Vً?ه" ا �7��P و ��P. ا��<�د- �7 &�د�. و !�0ر

#�. � �G، . ��(��0ن $�د�. � $�ب از ��(��0ن &�ای7 ا��<�د- �7 146از ای� !�

�G در ���:.  � 906.  $�ب از ��(��0ن ه� �7��P ���<#. �7 !.�0�211د، 

�%. ,�0#� $�د73
��ل $�د�. و  G� � 52.( $�ب(  

 ?. در 19.   در?. � �,G &'�ر دارا ��(��0ن $�د54?�ف ) 1977(1356در ��ل 
?. � �,G از  ��(��0ن ه� &�ای7  درG,� � .9 از ���:. ا��<�د- �7 &�د�.


�%. ,�0#� 18. 7 ��0د�.ا��<�د- � .�#
 زی� ��ی3  در(��ن $�د�. و از ه�ا ]زاد در 

�%. ,�46در ��0Pع . ا��<�د- $3 �0� �7 ]ورد�. G,� � .�#
. 0#� و ��(��0ن $�د�. 

 ) 1978(��1357ل  در.,�G� � �#0 ��ر دو و%�3 ا��<�د- �7 !. 
#�.37از 3A0:از
�,7، ا$�.ای3T���� ،7 و �#�3  $�ب � �G ده2083$3 ,�.اد  � �G در &'�ر 5828


�%. ��(��0ن $�د3745 ,�0#� دا!� و G� �  . 3A0: از $�ب � �G در ��(��0ن 336
)53(.,�0#� �.ا!�G� � .5 در ���:. 
��ل $�د و $H#3 655&�ای7،   
$�ب ]ن 
�%. ,�0#� 5384 $�ب � �G، 7137از ) (�ر!#.V#� )1385د2006در ��ل 

 . $�د 4!�3�G� � 4250� �  G در O.ود 8500از ��0Pع ) 1386(2007در ��ل 
 $�ب � �G $3 &0/ ���7 1500ه�56. در ��ل ��4&�- $�ا $#N از . ,�0#� �.ا!�5.

&'�ر ه� و ����mت &0/ ده5.-  (�ر:7 ��(��0ن :.ی. ا��0ر ��دی.؛ ا�� ای� 
�' � ه�5n0ن $3 ��5ان ی 7 از �' Vت �0.- در ���رف ا
	�����ن 7%�$ ���.- 

�7 !���دان در � �,Gِ دارا ��(��0ن ا. ا��O و ��ازم در�7 در �ز �;�د ��ی� و��ی
.��;#� oاب ��(�����0 ر��) ��H> $�#�ر از ?5> . ?�5ف ای� ��(�����0 و از &#<#

��م و ��د $3 دا(�  ���3 ا *�!#.- !.- ا�� &3 ���2 ا���Hل ه�ا 3$ G,� � ه�
در دا(� ,�G� � �#0 �#��70 $�ا ,�B#� و ,��ی3 و:�د �.ارد ,� . ?5> �70 !�د

��م و ��د ��Pت ی�5$.! $�#�ر از ?�5ف در�7 در ��(�����0 . ���دان از اذی� ه�ا
 �#�- ��Eوم  3�B, 7�O ش، �#8 و �6&7 و�
از ه����3 ا� ���ت ا$�.ای7 �6ن 

از ای� رو ��N#$ 3& 7 A�� �#0A از $#�� در?. ��G,� � �#0A ا
	�����ن . ه��5.
 ا� ���ت و ,��#Vت در ?�5ف در�7 &�ر را ,' #� �0#.ه5. در !�ایq �;�د و &0;�د

� درس ا��Pم داد- �70 ,�ا�5.#>#& �H,را در ار ��'#$ .  
ز ]�Fز ,r#�L و ا� '�ف ���رف &3 ی 7 دی@� از ��VRت ���رف ��� در ا
	�����ن ا

 -.0� NB$ دد، �;�د و &0;�د�@#� �$ و��ی� و ��ازم در�7 در  ]ن $3 ���� ا%���د
 &3 %���ن 1964,� ��ل . ا��$3 (��ص &��ب در����m�7A#�E,   7ت ]��ز!7 و

� و 3$ ,��
 ���رف اه#0� زی�د داد- !.، � �,G ا���7 :.ی. &'�ر ,.وی� ی� 3�
� &��ب در�7 A% 3$ "A��  و ����mت ,�3#$ ���W ا$�.ای7 و <A�B� در دور- ه�

ن �#�ز � �,G را در *r از ]ن &��ب در�G,� � 7 $3 �6پ ر�#. ا�� ,�.اد ]. رو$�و $�د
�ای� ��R� &3 در ��ل ا� '�ف ���رف ��� . ��ا�� &'�ر $�]ورد- �70 ��(

*#���3 رو $3 ا
8ایN $�د، ا&�5ن $#N از ه�ز��ن دی@� ی/ N��6 ��" در ��#� ,���3 
� (�ر!#. !N 1386در ��O# 3 ���رف ا
	�����ن در ��ل . و ,�%7 ���رف ا�

&�د، &0;�د &��ب و ��ازم در�7 ی 7 از �' Vت $8رگ �A#�ن !���د را G,� � 3$ :4ب 



 را $�ا دوران . � �,G $�د.Oب وا��� �, .! Q
m� ز ��ل ��4&�- وزارت ���رف�F[ در
ا�� ,� . ا$�.ای7 ,.وی� &5. و &��ب ه� $�#�ر از ?�5ف ای� دور- را 3$ �;2 $����.

�W  � �,G را �6پ و $3 *�ی�ن ای� ��ل وزارت ���رف ���ا��� &�G در�7 دور- ��
 (�ر!#. 1387ه�56. وزارت ���رف در ]�Fز ��ل روان . د���س !���دان %�ار $.ه.

)2008 ( "#A�, .در ��ل :.ی G,� � ���W در�7 دوران ا$�.ای7 و G�& 2از �6پ و ,�زی
. $3 ,�0م � �,G &'�ر (;�داد  

7 ی 7 دی@� از وا$��@7 ���رف ا
	�����ن $3 &0/ ���7 &'�ره� و ����mت (�ر:
�
�H و ��,�ا�7 ه� �Q#0 ا%���د �3 . ,;��ت ��R� ا%���د $�ا ���رف &'�ر ا�

,��5 را- را $�ا ا� '�ف ���رف ��� در &'�ر �7 $5.د، $A 3 ای� ��R� ���رف را در 
��0Aً� وا$��@7 ���رف $3 &0/ ه� . در وا$��@7 $3 &0/ (�ر:7 �@�0#.ارد

� ���رف #�VH3 �7 ز�.$#�و�7 ا���.? <A�B� ]�@��3 &3 در . &'�ر را در ��?3 ه�
 7A#�E, ت ]��ز!7 و���m� از ��ا&8 و ���#�ن ,���3  ���رف ��� $�#�ر

��رد ,�0ی� &'�ره� (�ر:7 د ر��?3 ه� �A�B> ���ب در�7 و �#��" ,�A#" و 
.5�
��. ,�E#� ��رد �<�ذ ��5$2 &0/ ده5.- %�ار   

  
:�-+ ��ا
( ا,����+ و ��ه  

��7 و
�ه5@7 :���3   ا:�0ا� '�ف ���رف ��� �m� 3$<3 ه�وی 7 از��ا�2 ر!.
 ا:�7��0 . ا
	�����ن $� �#@�دد��#�3 ,��5 *���#��0 ا:�7��0 و 
�هA$ 7@5 3 وی9�

� ��<�وت از Uو %�ا �و 
�ه5@7 :���3 �6ن ,�.د ز$��7 و ا,5# 7 در &'�ر، $�دا!
B$ 7'7 از ��ا�2 ا:�7��0 و 
�ه5@7 را در ��#� $�وره� و ا���Hدات دی75 و �4ه;

 و ا� '�ف ���رف ��� ,' #� �7 ده5.�#�در ��O# 3 �;�ر از ای� ��ا�2 در . ! � 
 �#0&�O  3�v7 و ��دHT5� ���#� ا� '�ف ���رف ��� $��@7 $3 ا,�Bذ �#��
 و ه� �#��7 &'�ر دا!�، ا�� در $�� �2��H ,�ری+ ر!. و ا� '�ف ���رف، �@�ش

#0� ه� �#��7 ای� ��ا�2 را *#n#.- ,� و د!�ار ,� ��دا�#.&�O ر �����ازن��
��ا�2 . ر
 ���! ا:�7��0 و 
�ه5@7 :���3  ا
	�����ن در ��#� ا� '�ف ���رف ���

� ه� �A�B> در :���3 �7 !�د &3 ای5/ *.ی.- ه� ��" ای� ��ا�2 ��رد #?��)
. $DE و $�ر�7 $#'�� %�ار �7 �#�د  

 

	�رف �����0/��ر ). -:1 23�4" �1
:#��7 و ذه�#ِ"   

  ا
	�����ن، O#�ت رو���ی7 در &'�ر $� ��5�5ت و رواج ه� 3���: �A#;% ر��)��
 از ��ا�� $�زدار�.- در ر!. و ��! x5ه�
 و $��7، �.م ا� '�ف ز�.�7 و �A#;%

 (��?#�ت %;. ,���3  ���رف ��� در��ل �.-  $#��" !�0د- �7 !�د�A#
 $� y�6#.ن $� رواج ه� و ��5�5ت �A#;%  ا
	��7 &3 ���5. ه� :���3  3���:

 :���3 �#@�دد  3��$ �R
 ���2 $�ز !.ن �A#;% و ��(��ر �
��.اول در درون $�
�
�3 ا��� �A: .  3$ ر!. و ا� '�ف ���رف ��� را �A#;% � ی/ :���3 #?��)

ی.- ه� ا:�7��0 و 
�ه5@7 $#�ون از 
�هx5 �.م ا�T;�ق و ا���Tف ]ن در *4ی�ش *.
 و در �#�ن ا
�اد و . ��qA $� :���3 $� �#@�دد�A#;% 2ر $�ور و ,�دی. ه" در :�ا��#��

� و ا��.vل �VHی7 $� $� #�VH� �$ 3� 3���: و ��5�5ت ای� ���&�5ِن *�$5. $3 ذه#5
 ��5 ا����Oت و ��ا�> و ,;�#� از رواج ه� *#'#� و ذه#5;� �$ "&�O ه�

� ا���ار ا��A#;% ا:�7��0 و . ,< �ات از ای� رو و�m� 7�%<3 ه� $�زدار�.- 
 7� 3�
�� 3���T� ن $3 $�ر�7 و�����	

�ه5@7 ا� '�ف و ,�0#" ���رف ��� در ا
 و ذه#5� ه� ��!7 از ای� ��(��ر در :���3 در ?.ر ای� ��ا�2 �A#;% د، ��(��ر�!

� $� ,�0#" ���رف ��� از زاوی3  ��(��ر و ذه#5� ا�;�3 �.  %�ار �7 �#�د>��B
  و ا� '�ف ���رف ����#� در ��ل ����� %�ن $#��" &3 ,�ری+ ! � �A#;%



!�0د- �7 !�د $@��3  ��<�وت در �A�B� Q��5> و در �A�B� 2��H> ��0دار ��دی.- 
� ا
	�����ن در ��0Pع ی/ :���3  �7�5 و د. ا� 3 :���3 #��O ر در��)�� ارا

 x5ه�
 *5.ا!�3 �7 !�د، ا�� �#8ان و در:�ت *�5$. $3 ��5�5ت و �A#;% �و ذه#5
� در :���3 ��<�وت ا��A#;%  . ]�Wر ای� ,<�وت در :�ا�A�B� 2> رو���ی7 و!��

�� %�$� �'�ه.- ا�O�=7 &'�ر $3 و��% <A�B� 27 ای� ,<�وت در درون . و:�ا��O
�����	
از ای� رو ��ا�2 . ن :�A- ه� ��ه0@�ن و ��	#� دارد:�ا�2 !�� و %��7 ا

 �
�ه5@7 در ا
	�����ن از وvی� ,� ووvی �,�A#" و ,�$#3 از زاوی3  ��(��ر و (��?#
 دی@�، از ی/ %;#3A و %�م ,� %;#3A و %�م دی@� و از ی/  3HT5� �, 3HT5� /دی@�، از ی

$�5 $�ای� ,�0#" و . ,<�وت �3H;�.5& 7 و %'� ا:�3H;� �, 7��0 و %'� ا:�7��0 دی@� 
����ش ,�A#" و ,�$#3 در �Q��5 و وvی�ت �A�B> &'�ر $� ,<�وت و ا(�Vف ��0دار �7 

. !�د  
 $� ���رف، $3 ���رف �A#;% و �0.- ,�ی� ,WL#�ات ����ار و �5<7 ��(��ر و ذه#5� $.و

 ���ان در :���3 $� �7 ��دد 3H;� .H� ی/ &'�ر D#O 3$ ن�����	
G ���.- ا
� ���;�نه�56. در ����0.,ً� دارا ز�.�7 رو���ی7 ا��؛ �� O ط�H� از r* �� 

 �B*�ی� �ورد- ا�. و در &�$[ $#N از ��6ر �A#�ن �<� ز�.�7 &'�ر ��دم $3 !�� ه� رو
 $#N از ه'��د در?. :#�0� &'�ر را رو��� �'#�5ن �7 �1357# 5. ا�� در ��ل 

,�.اد !���دان د(�� و *�� را از �}� !�� ) 1978 (1357:.ول ذی� در ��ل . ��(�5.
� �7 ,�ان از ی �� �.م ,�ازن و ,��دل را O�=ن �#.ه. &3 از ]ن $3 و�'� ��! �#F و

� &3 در ���رف &'�ر $#� !�� و رو��� و از �� دی@
� �#�ن د(��ان و *��ان دری�

�ه5@7 و ا:��0 �H
 و �A#;% 7 ]ن ��<�3 در ��(��رA?ا �7 $�]�.- از ای� ����

�:��(��ر ا�  
 د(��ان        ���W   ان��* ���W   ا$�.ای7 *��ان   ا$�.ای7 د(��ان    

13806 53127 108264  232657 ��دان  �!
��! 

  432   27642  44529  557337 ��دان  �!
 �#F

��! 
 ��0Pع 789994 152793 80769 14238

��دان�! G��5, 
97.�#
  65،8.�#
  70،9 .�#
  29،4.�#
  ��! 
 3.�#
  34،2.�#
  29،1.�#
  70،6.�#
  ��!�#F 

)                                                                                           54(  
 :���3، د(��ان و ز��ن &'�ر &3 �#" �<�س ا
	�����ن را ,' #� �A#;% در ��(��ر

از ه0#� رو ا&�5ن $#N . - در *#';�د ,�A#" و ,�E#� $� �7 (�ر�.�#.ه5. 3$ ���2 �0.
 در?. :#�0� ز��ن ا
	�����ن $7 ��اد ه��5. و از ,�A#" و ,�E#� در � �G 85از 

?5.وق و:�7 &�د&�ن ��ز��ن �A� ��E. $�ا ا
	�����ن در ��م . ��Eوم ���.- ا�.
ا�;�3 . در?.ا�Vن &�د#�0:14� ز��ن $���اد را ) 0�y�2007)12 3A;5�1386;���ل 

� ا
	�����ن B*�ی� �3 وی9- !�� &�$$ ��! $NB $8رِگ ای� ز��ن $���اد 3���: 3$ 
.��#� 7� QA�, . ر را�'& �در ��O# 3 در :���3  رو���ی7 &3 0�%� $8رگ :#�0

�.,' #� �7 ده5. �#8ان $7 ��اد ز��ن $�v,� از ��د در?. ا�  
5� ا��ن ا{ (�ن در !#��0� د(��ان و ز��ن &'�ر درTA� ن در�����	
 ���رف ��� ا

  ���ان :���3 در ��ل ��ل ه� ��1920ل ه� 3H;� QAT� � ]�Fز !. ا�� ا&�Jی
.5�
. ا� '�ف ���رف ��� در ی/ %�ن ا(#� ه#�P� -�@nل $��- �5. از ���رف را �#�

 و ����ش G,� � .56 د(��ان ,���3در ��ل ا� '�ف ���رف ��� درا
	�����ن ه�



 ا��ث 3H;� ا�� �

�ه5@7 و ا:�7��0 در ی� 7�.��� GH� qاز ه30 $#'�� در !�ای 
 از ,�A#" و ,�$#3 $�ز ���.�.$�#�ر از وvی�ت و ��! �#F رو���ی7 و Q��5� . 3�;ا�

�7 ا:�7��0 و 
�ه5@7 در وvی�ت و �Q��5 رو���ی7 &'�ر  ��<�وت .��� GH� 8ان#�
� ,�A#" و ,�3#$  د(��ان وvی�ت و �Q��5 و ای� ,<. و �A�B> ا�.�#
�وت در 

 ,�.اد دا(3A ا��ث . �A�B> &'�ر &��Vً �'��د و ���Eس �#;�!..�#
:.ول ذی� 
 دور-  ا$�.ای7 در ��ل  3A)�0ع ,�.اد داP� 1966 (1345را در ( <A�B� ی�تvدر و

:ارا3U �#.ارد  
6/8.�#
  7�8F 9/11.�#
3،2% %5.ه�ر    ارز��ن 
9،7% �	�0ن  "6/ 8 
�ری�ب  "4/24  $��#�ن 
 $	Vن  "3/10 �5@�ه�ر  "0/7 
�ا-  "4/11
 *�وان  "5/11 ه�ات  "7/18 %5.ز  "7/12
3/4  ,�Bر  "3/6 $�دr#F  "6/9 &�5ه� 
9/2"  �� ����B6ر  "3/14 $.('�ن  "6/8 ��
0/1  �50@�ن  "A$ 8/10+  "6/17 ورد� 
6/4"  .50Aرات  "7/7 * �#�  "7/1 ه�F 
 &�$�  "6/14 :�ز:�ن  "0/11  
 &�*#��  "1/16 زا$�  "9/4  


�3 !�د $� �7 ��� $��رت �7��0 در�}�  A0� 7ا$�.ای G,� � ��0#� ,�0م'� ��ا
�� وا%2 �#;�!5.(]ی.، &3 ه<� وvی A0� 7%�! �5ب: ,�.اد د(��ان ) در0�%� ه�


#�. ,�.اد دا(��!5#� ��0& 7��0P� 3A� � �G از  .!�; . �>� .?  3A0: ی�75 از
 .5!�;#� G� � ���! ی�تv953ا�<��# 3 در ه�ی/ از ]ن وn$ و 5، )*��( و ی� $#'�� ]ن 

&3 در!�0ل و در �Q��5 "در ��O# 3 در ه<� وvی� دی@� . ی� &��0 ]��� د(�� �#;�!.

#�. و ی� $#'�� از ]ن �H0$$� *��ان &G��5,15 3 د(��ان " &�$� وا2% �#;�!5. 85 

.!�;#� �
#�. و ی� &��0 از ]ن ا�.«)55  (  
 G� � 56 ا$�.ایG� � 160 ،7 ده�,7، 231 د(�� در V#� 92500د 1970,� ��ل 

 G� � 1860 ���7 در ��ا�� &'�ر !��� !.- $�د�. $� �Vو- 3T���� G� �16 و 
 �#�E, 7��� تV#�E, ت���m� و "A��  3#$�, د(�� در � �,o��& ،7 A�� G ه�


#�. ,�.اد !���دان را در &'�ر ,' #� �#.اد�. &3 ,�.اد $#'�� 24د(��ان .  �د�.�# 
� و��ا&8 $�(7 وvی� �0.- و!��ه� $�د�.Bاز *�ی� ���[ . در اوا(�ده3  ه<��دوده3 

�
 1975در ��ل . ه'��د �#Vد ,�A#" و ,�$#3 در �#�ن د(��ان ا� '�ف $#'�� ی�
 )  (�ر!#.V#� )1386د2007و در ��ل . !.�. د(�� !��� � �V#�125665 Gد
 ,� د(�� وارد دوران �A�, <A�B#�0ت ��دی.�. &3 �#8ان !#��0� 2،116،234$3 ,�.اد 

 3$ G,� � 35،56د(��ان در�
.  در?. $�v ر  
 �,<�وت و ا(�Vف ��!7 از ��ا�� 
�ه5@7 و ا:�7��0 $3 ویWL, -9#� ��(��ر و ذه#5

�  ا&�5ن در������A#;%  ,�A#" و,�3#$ .�#
� %�ن $#�� وی/ �#8ه�5n0ن در�B
7�O ای� ,<�وت �#�ن دو . د(��ان وvی�ت و �A�B� Q��5> &'�ر �B#� "'6 3$رد

� در ی/ Bدور از*�ی� ��� �A#& ه�.? � &'�ر و دی@�B*�ی� �3 ی 7 در:�ار &�$HT5�
� ���H� �H#HE,,7. وvی� دی@� %�$� �'�ه.- ا� 3��m� /ارزی�$7 ی  از در?.

در ��6ر ]�#�ب &�$� و $�nAاغ 
�ری�ب در ) 2006(1385!#��0� *��ان و د(��ان در��ل 
 ,�H#HE,7 �4&�ر����  3��m� .563 �7 &5.؛ ه�Uازای� ,<�وت را ارا وا%2 ,��ی�


�ه5@7 وا:�7��0 رادرای� ,<�وت $�:��3 �70 ��زد . 3��m� ت ای��H#HE, �5;��$

�ری�ب �#8ان !#��0� د(��ان در � در?.ا�� �44#8د- (���اد- درو���ا��nA$ 7اغ وvی

 �$�& �� �7 !�د22درو���ا�7 ��6ر]�#�ب وvی#;J, .?56.( در(  



�#��0� د(��ان در ���رف وvی�ت �#8 ��<�وت ا�! ه�56. ی 7 از ��ا�� ای� . در?.
از ��ا�� ,<�وت را $�ی. در:x5 و W 7$;�,7 ای� وvی� :���P &�د، ا��$.ون ,�دی.ی 7 

 ا:�7��0 و
�ه5@7 $�#�ر از�Q��5 رو���ی7 ��#�$�#�ر ��" درای� را$3T $3 وی9
 �3��0 ا�� �ROر د(��ان را در � �,G $�(7 وvی�ت . ای� وvی�ت $��#@�دد 3��� 3$

 در?. !��� � �G ا�. 3���T�34 &5#"، �7 $#5#" &3 د(��ان در ه�ات و �8ار !�ی> 
�، ه50A.، زا$� و :�ه� دی@� د- در?. و &��0 از ]ن � �G ا�� در %5.ه�ر ، * �#�، ��)

)  57.(�#�و�.  
 :.ول زی� &3 !�0ر � �,3T���� G و �3�#  ���ان را در وvی�ت  3{OV� از

�'�ن �#.ه. �7 ,�ان ,WL#�ات ��!7 از ��ا�� )A�E�1386)2007> &'�ر در ��ل 
�3���T &�د؛ �7A رF" ]� 3 در 
�ه5@7 و ا:�7��0 را در ��رد ���رف ���ان $#'�� 

�در ای� :.ول . ,�.اد ��<�وت � �,G ���ان و vی�ت ���� W 7$;�,7 و :x5 د(#� ا�
  ���ان، 7�8F دارا 32دی.- �7 !�د &3 وvی�ت $.('�ن دارا���W G� � 37 $�ب 

  ���ان �#;�!5. در 15 $�ب و وvی� ,�Bردارا 11$�ب، $��#�ن دارا���W G� � ب�$ 
O.5ان ه����� ���W G� � ی/ ی/ $�ب .��# 3 وvی� ه� * �#�، زا$� و * �# � دارا  

  (�ر!#.1386       ,�.اد � �,3T���� G و �3�#  ���ان وvی�ت در ��ل 
 G� � اد.�,

3�#� 
 G� � اد.�,

3T���� 
� !�0ر- ا�" وvی

1  �.ارد  1 ارز��ن 
 2   2  r#F2 $�د 
 11   31  3 $��#�ن 
 32   28  4 $.('�ن 
 9   15  $ 5	Vن 
 18   22  +A$ 6 
 9   27  7 *�وان 
 1   4  �#� * 8 
 1  9 * �# �  �.ارد 
 3   9  �#'P5* 10 
 15   11  �B, 11ر 
 6   1  12 :�ز:�ن 
 2   2  ���) 13 

14   �.ارد   14 دای 5.
 1  15 زا$�  �.ارد 
 5   18  �*�� 16 
 11   4  17 �50@�ن 
 11   1  �$�&��! 18 
 37   17  7�8F 19 
 4   10  �F 20ر 
 4   5 
�ری�ب  21 
 2   7 
�ا-  22 
5  10  ��#*�& 23 
 6   3  24 %5.ه�ر 
 2   8  25 %5.ز 
 4   19  �5& 26 



 7   20  27 �	�0ن 
 3   14  ���� 28 
 8   8  29 �5@�ه�ر 
 1   22  30 ��ر���ن 
 4   1  31 �#�0وز 
 18   31  32 ه�ات 

�
��ل �#� �
��ل �#�  .50A33 ه 
3   �.ارد  34 ورد� 

 3   6  �$�& � 35 وvی
)                                                                         58(  

ا�;�3 ��ا�2 
�ه5@7 و ا:�A�, 7��0#" و ,�E#� ز��ن د ر:���3  ا
	�����ن �#8 ا$��د 
 در :���3  ا
	�����ن $3 ازدواج ه� %;� از ��%2 و در �5#� *�ی#� &3. ����د- دارد

 ��وج ا�� ی 7 از ای� ��ا���E� 2ب �A#;% 2رو���ی7 و :�ا� Q��5� ص در��)
� ,�A#" و ,�E#� . �7 !�د?�
و7�O ز�#35 $�ا ,.وام ,�A#" و ,�E#� د(��ا�3& 7 

�#8ان , 0#� دور-  ا$�.ای7 . را �7 ی�5$. ��;� $3 *��ان  �E.ود و ������. �#;�!.
 در 56در��O# 3 . در?. ,0B#� �7 !�د13 در?. و$�ا د(��ان 32*��ان � �G $�ا

?. *��ان !��� در � �G �7 ,�ا�A�, 3$ .5#" ادا�3 ده5. ا�� ای� ر%" در �#�ن د(��ان 
.  در?. �7 ر�.30,�   

ه�56. در ��ل %�ن $#��" $3 ,.ریo ��ا�� 
�ه5@7 و ا:�7��0 $3 ��5ان ���2 ر!. و 
� و �#8ان *4ی�ش :���3 در ,���3  ���رف ����ش ���رف ��� در )�$ xر ر��'&

� %�ن �B� �، ا�� ه�5ز در �����
 21و 7�O ه0 �ر $� ���رف $��رت 
8ایv�$ -.5 ر
 ا
	�����ن �. را-  -.��� GH� و �A#;% ���� ا:�7��0 و 
�ه5@7 در :���3 

� $���. ,���3 و ,�0#" ���رف ��� در &'�ر ���Eب �7 !�د���) Q��5رف در��
 "F7 رA� ن�;��� رو���یG� � ،7 ��ز ه� و %�� !���دان و ���0Aن ���رف از ��
  3���: �A#;%ه5@7 و ��(��ر�
ه����3 د(��� $#�و�7، ری'3 در 
�H ا:�7��0 و 

.ا
	�����ن دارد  
 

:از ا��=�دات و ا>&�م دی�+ )�ا;" و �1دا:" 
��2وت -:2  
/ &'�ر ���0Aن ا�� &3 ا���Hدات ا�7�V و ا
	�����ن از ��Eظ ه�ی� دی75 ی

�4اهG ا�Vم $NB $�#�ر ��" و ا���7 ه�ی� ا:�7��0 و 
�ه5@7 ��دم را 
��ه��3 از ا�Vم . ,' #� �#.ه.[ �#F و �� و $�دا!� ��<�وت و ��ه7 ��در�Uا�� %�ا

 و ا� '�ف ���رف ��� $3 ی 7 از ��ا�� �5<7 و $�زدار�.- در �#�در ,�ری+ ! � 
����� $�ا� '�ف و,�0#" ���رف ��� . رف ,;.ی� !.- ا�>��B� �7 از ��ا�'B$

� و ,<�#� Uا��ن ا{ (�ن $3 (��ص $� ���رف ���ان ری'3 در %�ا �5TA� دردور- 
�0 دی75 و 3HAO ه� �4ه;7 در ��رد اO �م و ,���#" ا�7�V $� ���رف A� 7 از)�$

� $�ا د(��ان و ز��ن دا!��� . r* 3ده �5� ا��ن ا{ (�ن، ,�Eی/ ه<TA� از
� و (���� $� ���رف >��B� ا�7�V ���;�ن در ]����3  %�ن $#�� و ی/ �#Vد

  3H;� ���ان را$3 ]��ز- ه� واO �م دی� ار,;�ط داد�. و$��� درواز-  ���رف را$�و
.�.#��� 7�Vا� �� �A�B> اO �م دی75 و . ���ان &'�ر ,Q#;T !�ی�Uا�;�3 %�ا

�0 دی75 و �4ه;7 ,<�#� A� q��, 7�V�5ع و ��<�وت از ���ن و ���ص ا��� ه�
 ���$ 3 A$ ،.#��P��#� از ر!. و ا� '�ف ���رف ���ان در&'�ر �#��A: 3$ ��5,

� ذ&�ر �#8 ��ه�0ار و د!�ار ��( 3H;� ,AE#� و . ا� '�ف ���رف ��� را $�ا
	
 ا�A#;% �0 دی75 در :���3 A� 7 از)�$ -��� $� ���رف و دی.>��B� ن در�����

 *��ان در . ]��زش ��Aم ��� %�ار دارد��� G,� � 3& ای� �@�ش $�د �5;� �$



 �.ارس دی75 در ]ورد- !. و اه#0� ,.ری�A� �#��R� rم  3���#0� ���;�ن 3$ &�O
�
� $� ���رف ��� در �#�ن . ��� درای� � �,AH, G#� ی�>��B� �دی.��- و ذه#5

�0 دی75A� از ]درس دی� �3 ,��5 ,���3 و ,�0#" ���رف را در &'�ر $3 (��ص در 
 $.$#75 و $7 ا���0د �#�ن �.ر�3 �R
�Q��5 رو���ی7 &5. ��(�، $A 3 $3 ای�Pد 

.#��Pا� G� � وت از دی� و ���ص دی75 در ��رد . و�>�� �� و $�دا!U3 %�ا #��Oدر
�0 دی75 ا
	�����ن A� 7 از)�$ q��, $3 ی 7 از ��ا�� $�زدار�.-  ���رف ���

#0� ه� و $�(�رد &�O �ا� '�ف ���رف ��� در &'�ر �;.ل ��دی.، �#��� ��در�
دی� ��#8ا�3  :�ی���� �#��7 $�(�ا��3 از ���رف ��� $3 دوام و ����ش ای� 

.! �P5� ���� . از � و ,<�#� دی75 و !��7 در ��رد ���رف ���Uا�% SE#�, $�ا
�0 دی5A� �� �#0� �#��7 ا�&�O 7 �#�ز $3 ا,�Bذ ی/ �#��� در�� از ��

� $� ���رف ��� ��رد ,�:#3 و ,<�#� %�ار >��B� دی75 در ,� �3 ,��5 اO �م و $�وره�
�@#�د، $A 3 اO �م و ]��ز- ه� دی75 ا�@#8- و ��6'30  ا���م در :�� ر!. و 


7 !�د��� . ,�0#" ���رف ���  
 
: ز�1ن-:3  

 و ,�E#� ی 7 از ��m<3 ه� ��" در ا� '�ف ���رف در ه�:���3 و &'�ر ,�A#"ز$�ن 
در ا� '�ف را ی/ ���� $�#�ر ��"  ز$�ن در ,�0م &'�ر ه� د�#� .���Eب �7 !�د

ا�� در ا
	�����ن $� ,�:3 3$ (��?#� ه� و .  �رف و ,�A#" و ,�$#3 ,' #� �#.ه.��
�E, و "#A�, ا:�7��0 در ��رد ز$�ن #�، ز$�ن $3 ��5ان ی 7 از ��R� ه� وا%�#� ه�

�' � ز$�ن ,�A#" و ,�E#� . %�$� ,�:3 در ���رف ��� ا
	�����ن !�0د- �7 !�د
�:در � �ت ],$�% 7� DE$ و $�ر�7 ا�  

 
: ��Aع و A	ُ�د ز�1ن-ا3?  

 $�(7 از *9وه'@�ان و . ���.د ا�����5ع و ز$�ن ه� ا
	�����ن &'�ر دارا
�ن �A�B> را &3 �#�ن ��و- ه� ای�ا�7، ارو*�یO ،��, ،7.ود �7 ز$"دا�'50.ان 

,�.د ز$��7 در ا
	�����ن &3 ". �	�ل، ���7 و دراوی. رواج دارد، $�!�0د- ا�.
�7 ا:�7��0 و ا%���د ا�� ��ی3  ���7 و =�> .��� GH� و �H
 �#�ه0#'3 در

 ���رف �7 ��دد�H,دان ���رف $. در ا� '�ف و ار��3 ز$�ن ,�A#" و ]��زش !�
 و �#�F#���در !�ن $3 (��ص در دوران ا$�.ایG:�� G� � 7 *�7��0 ]��� در 
�ا
 ���رت ]��زش ��;� $3 ��ی� ه" ?5> ه�ی'�ن �7 !�د &3 درس را $3 ز$�ن ��در

و از�� دی@� ]��زش $3 ز$�ن ��در ,�0م !���دان ���رف در &'�ر . (�د �7 ]��ز�.
�.���0�E� و 7A0��#F ا�  

(�ر!#. $3 ,��یG 1382](�ی� %���ن ا���7 &3 در :. ,�  ز$���� &'�ر  از �#�ن
در ��O# 3 . ر�#. دوز$�ن ر�70 *'�� و در ز$���� ]��زش و ,�E#� در ���رف $�د�.

� و ز$���� از$ 7، ,�&750، 
*r از %���ن ا���7 �4&�ر !�0ر ز$���� ر�v�$ 70 ر
ر�#0� ز$���� �4&�ر ای� . 8 !��� !.*'3 ی7، ��ر����76�A$ ،7 و *��#� را �#

 �$ G� � 7دان دوران ا$�.ای��ز$���� را $3 ز$�ن ]��زش و ,�A#" در � �,G ,;.ی� &�د و !�
�5 %���ن ا���7 :.ی. ��Pل ی�
�5. ,� درس ای� دوران را $3 ز$���� ��در (�د ;�

#" و ,�$#3 $��رت ی 7 از �' Vت $8رگ در ر!. و ا� '�ف ,�Aا�� ,�.د ز$�ن . $#���ز�.
ا�� �' � ]��زش !���دان را $3 ز$�ن ��در  .���ازن 7�O ,� ا&�5ن ��O 3$ب �#�ود

 �O ن�����	
!�ن در 56. ز$�ن ��4&�- در روی �د $3 %���ن ا���7 :.ی. و :�ر در ا
7 &#5"، !���دا�# 3 دور-  ا$�.ای7 و ����3T را $3 ز$�ن ��در !�ن HA, -.!

 ry� .55& 7� �y� 7� 3:ا�� "A$ت ���7 $�ز ه" $3 *�اV#�E, و ���W -در دور
 � �,G و ,V#�Eت ���7 در *�ه��5ن . !��.���W ]��� &A�, 3#" و ,�E#� را در دور- 



 &55. در وا%2 از !���دا�7 �y� و ��ا&7A#�E, 7��� 8 $3 ی 7 از دوز$�ن *'�� ودر
�ن ��A�, -�&4#" و ]��زش دی.- ا�.، &3 دوران ا$�.ایG� � 7 را $3 ی 7 از  ای� دو ز$

.5��� 7� GH� 7�#;� درس ��ا:3 . $��رت �#�ی� &" از &" V '� 3$ت :. در 
�ا
.��! 7� . ا
	�����ن D#O 3$ ی/ &'�ر �GH ���.- و 
H#�  ,�ان ]ن را �.ارد ,� $�ا

رد ا� '�ف و ,���3  ای� ه30 ز$���� ر�70 ����ی3 �8ار &5. و ,�0م ا� ���ت ��
  . �#�ز !���دان و �A�E#� ���رف را $3 ای� ز$���� ]��د- ��زد

��دان و �A�E#� $3 ز$�ن �! �#�E, ن ���2 ]��زش و�����	
در ��O# 3 ,�.د ز$�ن در ا
 د%#Q و �'XB ��ز$�ا دوز$�ن ر�70 *'��  و 
�ر�7 در ��در !�ن �7 !�د، 

��دان در :	�ا
#�ی7 و:�د �.ارد ,� ه�ی/ از دوز$�ن �4&�ر $�ا�!  $3 ��5ان ز$�ن ��در
ه��O .56ز- ه� :	�ا
#�یE� . 7.ود-  ��#� :	�ا
#�ی7 ��رد ا��<�د- %�ار $@#�د

 "#�H, 7$�F ی�ت :�5$7 و !�%7 و !7��0 وvدر و ,.ریr $3 دوز$�ن *'�� و در
� از د%� و در��7 $�(�ردار �#�.5$ "#�H, ز$�ن . �7 !�د ا�� در $�� ��ارد ای�

 ,�0م !���دان ���رف &3 در ی 7 از ای� �Oز- ه� $3 ی 7 از دوز$�ن ر�70 �4&�ر ��در
��#� rه�0ن ز$�ن ,.ری .��#�$�(7 از !���دان ���رف . ,�A#" و ]��زش را 
�ا �7 

درای� �Oز- ه� :	�ا
#�یE� 3& 7� ,.ریr ی 7 از دو ز$�ن 
�ر�7 و *'�� !�0د- 
�6ن دری/ . �ن F#���در !�ن 
�ا $@#��.�7 !�د�P;�ر ا�. ,� دروس � �G را$3 ز$

�Oز-  :	�ا
#�ی7 و در �Q��5 و �VEت �A�B> ی/ وvی� و 7�O ی/ و���ا�7 
 ��&�5ن ]ن از ��Eظ ز$��7 !��� *'�� ز$���� و 
�ر�7 ز$���� ی� در ز$���� و ز$����

ای� 
'�د�7 و دره" ]�#�B@7 ز$���� در ی/ �Oز-  :	�ا
#�ی7 . دی@� �7 !��.
.' � ز$�ن ,.ریr را $#'�� و *#n#.- ,� �#��زد�  

,�5ع در ��3P ه� ز$�ن و ,<�وت �#�ن ز$�ن �<��ر و ���#��3 $� ز$�ن ��!��ر و اد7$ &3 
�#�ن . ز$�ن ,�A#" و ,�E#� در ���رف ا�� $NB دی@� از ��R� ز$�ن !�0د- �7 !�د

'�ر $3 ]ن ,�A#" و]��زش ز$�ن �<��ر و���#��3 $� ز$�ن ��!��ر و اد$7 &3 در���رف &
ا�<��# 3 در ���B#� ��ل . داد- �7 !�د ی/ ه7���0 و ه��0ی7 &��� و:�د �.ارد

 وارد � �G �7 !�د (�ا�.ن را در &��ب در�3P�� �$ 7 و ��یN ��<�وت از ز$�ن �<��ر
 دی@�، ,<�وت . در�#�ن (���اد-  (�د ]�Fز �7 &55. -.0� �4!�3، �' �از ای� 

Pه� و�� Nی�� <A�B� ی�تvو و Q��5� ر�70 &'�ر �#�ن ��دم .O3 ه� دری/ ز$�ن وا
�� ی/ �<� ده�Hن ه�ا,7 و $�دF#�7 در ز$�ن ا
	�����ن $� . ا�;E? ل�J�  3��@$

 "�
ی/ �<� ده�Hن $.('7 و ,�Bر در ز$�ن 7�O در$�#�ر��ارد $�ا ه0.ی@� %�$� 
��<��ر $� ز$�ن اد$7 در� �,G $.ون ,�دی. ��ه0@��7 در��یN و��3P ه� ز$�ن. �#� 

�.$�ا ,�A#" و ]��زش ا�<�ل درد �� ]
�ی� و �' � زا ا�  
�����ن $� �#@�دد، �' � ,.ریr &3 $3 ,�5ع و ,�.د ز$���� در ا
	$B'7 از �' � ز$�ن 

�7 ه� ای� �' � ا
8ود- !.- ا��ا�� ز�����E� 7�#;� .#* 3$ 7ب �7 !�د.#n 
#0� �ان �3A$�H $� ای� �' � &���3 و از �� دی@� از ی �� 
�H ا%���د از ,&3 &�O

��=�ع ز$�ن ,;�#� ]�#8 و F#� ����دل در �#��� $� ا,�Bذ ه� �#��7 ا
	�����ن 
.را- O� �;#�7 و �7HT5 ای� ��R� را ��ه�0ار ��(�3 ا�.  

 

�زش و �AریE ز�1ن A	D#7 و A �#(-بG H(�� � ��#: :  

 ز$�ن ,�A#" و ]��زش در دوران ا$�.ای7 و !#�-  ��%X و ��در�� در ,.ریr و�#� ی�د
 � �G و 7�O دور-  ,V#�Eت ���7 ی 7 از �' Vت ��" و %�$� $DE در ���W

�=�> و &0;�د در ���Eی�ت ���R#� *'�� و 
�ر�7 در و . ���رف ا
	�����ن ا�
 � �G و د���W ا$�.ای7 و  ]��زش و ,.ریr  ای� دو ز$�ن در دور- ه� -�#! ور- ه�

 &#<A�, ST� 7#" و �H,0#� ای� دو ز$�ن را- را$3 ارA ��  ,#�E� 7�O $�ا.�$
���Eا و ���ب در�7 :�� . ,�E#� $�و $�#�ر از !���دان � �,G �7 $5.د



  ز$�ن ه� *'�� و در $3 ��5ان ز$�ن ر�70 و ز$�ن ,�A#" و ,�E#� و !#�- �#�
�ا
  ]ن در ��,�ا�7 $�#�ر از ,.ریr و ,�A#" ای� ز$�ن ه� دارا 3P#�� 3& ���ا%�7 ا�

 "�
 و 7�O دور-  ,V#�Eت ���7 در در� و ���W 3 وT���� دان دوران���!
. ���R#� در�7 ا�� �س �#�$.  

در $�#�ر از &'�ره� د�#� ,.ریr ز$�ن ,�A#" و ,�E#� در ���رف 3$ ���3 ا ?�رت 
 � <A�B� �G، ز$�ن را $� ��6ر ر&� ا���7 �7 �#�د &3 !���دان در دور- ه�

� &�دن و !5#.ن ه�0ا- $� %�ا�. ��ا�� ز$�ن 
�ا $@#��.;E? ،��!�� ،ان و . (�ا�.ن�,
 �H,8ای5.- ار
���رت !���دان ���رف در 56#� �}�م و ���ب ,�A#" و ]��زش ز$�ن $��رت 

$3 در��7 !���دان در ?�5ف $�v,� �3 ,��5 ��� و ���Eا ,�0م &�G در�7 را . �#�$.
  &��ب ه� 3���T� 3 ]��� $3 ]���7 %�در (�اه5. $�د ,� از A$ ،.55& 7 ,�ا�5. در��

 درس ا��<�د-  ��Wm ��0ی5. 3O�� ون از�#$ .  
 �#>#& G:�� و ]��زش "#A�, ز$�ن rدر ,.ری X%�� ن �#��" =�#> و�����	
ا�� در ا

 از در�� (�ا�.ن $�#�ر از !���دان دوران ����3T. *�ی#� ���رف �7 !�د���W و 
�<��م و ���Eا ��� را (�ب در� &�د- �70 . ��� &��ب ه� در�7 ��:8 ه��5.

� &�د- �70 ,�ا�5.. ,�ا�5.;E? 7 را �#.ا�5.، $.ر��7 در ��رد ]نn�[ 7�O . رت در�.%
. و ا(4 $��� و در�� �G��T در�7 را در �A�B� �#��R> از ��A" و از ا
�اد دی@� �.ار�.

��دان از %.رت در� و 
�" ��0Rن و ���Eا ��رد $DE دا(� &��ب در�7 و7�% �!
� ,�A#" و ,�3#$ #>#& � در ��?3 
��:8 $�!5.، 6@��3 �7 ,�ان ,��ی� از *#'�

 ارا3U &�د؟  
در &��ب ه� در�7 در و *'�� در ��ل ����� ا� '�ف ���رف در %�ن $#��" 

 ��� V$v 3 در �[ �P$ &��ب در�7 در دور- ه� �G� � <A�B %�ا�. ��ا��
 Q#;T, درس (�د <A�B� G��T� دان ای� %�ا�. را در�����P5#.- !.- $�!. و !�

در $�#�ر از � �,G $3 (��ص در . ده5.، در $NB ه� ا(#� &��ب %�ار داد- !.- $�د
� �,G ا��اف، در وvی�ت و و���ا�7 ه�، ��ل ,�N#* 70#A از ر�#.ن !���دان ?�5ف 

�B�.$�#� ا(#� &��ب، *�ی�ن  NB$ 3$ ه����W 3 وT���� ا�;�A . G,� � 3> دور- ه�
. !�� ه� در �3 ده3  ا(#� :x5 و W 7$;�,7 �#8 $3 56#� �' � رو$�و $�د�.  

 ز$�ن ا�� &3 ا!�;�- و �#� ��%X و ��در�� در ,.ریr و 
�ا -�#! 3 3$:�, �$
��یN و (�ا�N ا(;�ر و ��ی� �G��T $��رت =�> ��ی5.��ن رادی� ه� و ,�Aی8ی���� در 

�� !�ه. =�> و ��,�ا�7 ��ی5.��ن و ��T%�ن در ر���3 ه� . روز��- ا�� �س �7 ی�$.
$�#�ر از ای� ��ی5.��ن �70 ,�ا�5. واژ- ه� را .  ?�,7 و ,��ی� &'�ر (�د ه��#"

  . $.ر��A , 7" &55. و �Oوف را از ��Bج ا?7A ]ن ادا &55.
  
:0" در ا�&��ف ز�1ن 0#�0" ��در-ج  

 در��O# 3 ا� '�ف ز$�ن ,�A#" و ,�E#� در ���رف &'�ر $� د!�اری�� و �' Vت زی�د
#0� ه� �#��7 ا
	�����ن در ��رد ز$�ن &�O و ������دل �رو$�و $�د، �#��� ��در�

 و ا� '�ف ���رف ��� $3 ای� د!�ار ه� ا
8ود�#� � ! دو�� . در ��ل �����
#0� ه�&�O ه� و � �#��7 ا
	�����ن از ی �� ��م ه� ��Wm و ا���ا,#9ی/ در :�

ار,�H و ا� '�ف دوز$�ن ر�70 *'�� و 
�ر�7 در $��.ا!�5. و از �� دی@� 
.5�
�@� N#* د ���ازن و ����دل را در ��رد ای� ز$���� در� A0� و �� و . �#����#�

� ر!. و ا� '�ف �;#�7 $����3 ه� $�#�ر از دو�� ه� و ز��م داران &'�ر در :�
ز$�ن *'�� �3 ,��5 �#��� ��Wm و &�ر] �;�د $A 3 در $�� ��ارد �#�ت و $�(�رد ,;�#� 

8# را $3 ��0یN �#@4ا!� &WL, 3#�ات ����ار را در ��?3  ز$�ن و ���5;�ت �[
. ا:�7��0 وارد �# �د  



� ���رف ��� ا
	�����ن در :��#� � ! ��م ر�70 در ����� �#��B� 
5� ا��ن ا{ (�ن $�دا!�3 $�!.TA� ا��ن ا{ (�ن در ��ی3 . ا� '�ف ز$�ن *'�� در

 :Vل ]$�د در  3�&��B� 3#� %���ن ا���0O1302 ( 7� 20(1923 ا*�ی� 19:�
��دی. از ,�0#" ز$�ن " �}��3��5  ا���7 دو�� �A#3 ا
	�����ن"&'�ر $3 ��م  Gی��,

�>� �B� ��'* . نV3 ا����0د &3 �7 (�اه. ز$�ن *'�� را در &'�ر و درای� :�
$�ا ا� '�ف ز$�ن *'�� ,r#�L " ��&3 *'��",�0#" ��0ی. و $�. ا�750P را $3 ��م 

)59. (&�د  
,�0#" ا��ن ا{ (�ن در :�� ا� '�ف ز$�ن *'�� ی/ ,�0#" در�� و $�P $�د، ا�� 

4� �0P�0  ا� '�ف ز$�ن *'�� $.ون ]� 3 ا�Pا� �ا� '�ف ا%.ام او در ,' # &�ر را $�ا
ه�دو ز$�ن *'�� و در �D#E5 ز$���� ر�70 &'�ر ��رد ,�:3 و �0� %�ار $.ه. ی/ 

ای�Pد ا��0P ا� '�ف ه�دو ز$�ن  ا%.ام $3. ا%.ام ��در�� و ,;�#� ]��د !�0د- �7 !.
 !�- رو!5< � و ���%7 ز�#35 را  3$�J0$ ا��ن ا{ (�ن ر�70 *'�� و در از ��

 و ,�Hی� ���ازن و ����دل ه�دو ز$�ن *'�� و 
�ر�7 در  ����. �7 $�ا ا� '�ف
�� ه� و ��;#� ه� ز$��7 در :���7� 3 $�#���O رز�;, � و را- را $�و)��.  

�$3 وی9- ز$�ن و ی� .  ز$�ن $3 ��5ان ی/ *.ی.-  ا:�7��0 �#�ز�5. ا� '�ف و ,�Hی� ا�
 ی/ :���3 و &'�ر �7A رF" ز$���� ر�70 و دو��7 و ز$�ن ,�A#" و ,�E#� در

ا� '�ف . ����د�7 ر!. و ا� '�ف ]ن *#���3 و �.اوم $3 ,���3 و ا� '�ف �#�ز دارد
 ز$�ن در :���3 و &'�ر ]ن ز$�ن ا�� و از :��G دی@� �H$ ز$�ن از ی �� ی 7 از ا�8ا��ت

��ی5.���N در :�� ,�A#" و ,�E#� ]��ن و ��Wm �#��زد  ,�0م &'�ره�. ز$�ن را $�ا
 �د�#� دارا ا��0P و ادار- ه� وی9-  دو��7 و �70A در :�� ا� '�ف و ,�Hی

ای�Pد و ,���3  56#� ا��0P و ادار- $B'7 از و:�یG . ز$���� ر�70 (�د ه��5.
�ا�� !�ی. ا
	�����ن ی@��3 &'�ر . و �����#� دو�� ه� و ز��م داران ی/ &'�ر ا�

��5 ی/ ز$�ن ]ن ی�75 ز$�ن *'�� در ���Eب !�د &3 $� دا!�� دوز$�ن ر�70 ,
. $�#�ر از ����� %�ن $#��" از ا��#�ز ا��0P ر�70 ا� '�ف ز$�ن $�(�ردار $�د

�ry دو�� ه� ا
	�����ن در �3 ده3  ا(#� %�ن $#��" 3$ :� ]� 3 $3 ای�Pد ی/ 
ا��0P واO. و �'��� $�ا  ا� '�ف ه�دو ز$�ن *'�� و در $�yداز�.، $3 ا�VEل 

و ,� ا&�5ن �#8 ا��0P و ادار-  ر�70 $�ا . �0P ا� '�ف ز$�ن *'�� د�� زد�.ا�
��Eو�#� ه�دو ز$�ن *'�� و
�ر�7 . ا� '�ف ز$�ن ه� ر�70 در &'�ر و:�د �.ارد

�7 و ,'�� در ای� ز$���� �7 .5�در از ا��0P ر�70 و �70A ا� '�ف ز$�ن ��ی3 *�ا
 ه� و ,��ر=�ت $� �� ا��<�د-  واژ- $.ون ,�دی. $B'7 از ��ا�� ا?N5, 7A. !�د

#0� ه� &�O ازن����#F �ه� و ���OVTت �70A و ادار در ا
	�����ن ��!7 از �#��
�� ز��م داران *#'#� &'�ر در ای�Pد . در ��رد ز$�ن ه� ر�70 &'�ر ا���#�
و ا��Oاز از ا%.ام �'�$3 $�ا ز$�ن ر�70 ) *'��(ا��0P $�ا ا� '�ف ی/ ز$�ن ر�70

 و ای�Pد ,��ر=�ت و ,N5 ه� ز$��7 ا���P#.) در(@�دی�#�� ی/ . 3$ ! � ��#�
#0� ه� ��?3 را $�ا ,�Eل و *�ی�ی7 ز$�ن در $3 ��5ان &�O 7��$3 و ������دل ز;��:

در ��O# 3 ز$�ن ی/ *.ی.-  *�ی� و . ی 7 از دو ز$�ن ر�70 &'�ر $�#�ر �E.ود &�د
� ه� ا:�7��0 و 
�ه5@7 &3 در:��ن ���Eل ا�� و $�ی. *#���3 $� ,	#� و
�'#* 

. ا��وز �E#�ا���Hل و 6'0@#� ا��، ���Eل !�د  
ه�56. ا��ن ا{ (�ن ا��0P ا� '�ف ز$�ن *'�� را ,r#�L ��0د ا�� ��?�ف ز$�ن *'�� 

در ��O# 3 . را $3 ��5ان ی@��3 ز$�ن ,�A#" و ]��زش $�ا ���رف ا
	�����ن ,0E#� � �د
TA� 0.ه�!" (�ن &3 $�.ًا در ز��نEدار��� N0.��ه�!�- و ?.ارت &�&�یE� �5

�، ز$�ن *'�� *r از 
���ن ��دار!�- 
��دار�D#O 3$ "#��.0E وزی� ���رف ,��#> ی�
�D#E5 ی@��3 ز$�ن ) (�ر!#.�O1315ت 12(1937و�7 &<#� ?.را�}" در ��م ��رچ 

. . . «:��ن ]�.- $�ددر %�7�0 از ای� 
�. ,�A#" و ]��زش در ���رف &'�ر %�ار داد- !.



 3$ �J&v7 اA� و ����ری� "A �� 7��	
� $3 ���ن اA� 8رگ$ �� ای0�% 3 5A� 3$
�;G �.ا���� ز$�ن *'�� د�6ر �' � �7 !�د، ��4ا $�ا ر
2 زی�ن ای� �H#�3 و 

,��#� ����Vت ر�70 و ادار، اراد- 
���د- ای" ه�5n0ن &3 ز$�ن 
�ر�7 در دا(� 
 ���ن ا
	��7 ه" ��7 $3 ا
	�����ن ز$�ن ,.ری�#Oو ا oدر ,�وی �r و &��$� ا�

)60(»........�0� ]�.- و از ه30 اول ����ری� دو�� ای� ز$�ن �7A را $#���ز�.  
$3 %�ل دا&�� �;.ا0Ov.:�وی. 
���ن �4&�ر �O&7 از ,�Hی� ز$�ن *'�� $�د �3 ��د ز$�ن 

ه�دو ز$�ن *'�� و
�ر�7 ,�0م در؛ ا�� ,�0#" $�ا ,�0#" ز$�ن *'�� در �0� $3 =�ر 
 (�ر!#. (�ا�.- �7 !�د، ��1315ر &3 در
���ن ��ل «::�وی. �7 ��ی.. !.

� ای� ز$�ن #J#O ق و�HO GA� ر�7 ی��
 �� ز$�ن در و ی� �<7 ز$�ن  3�L��
�
qH در
���ن ای� ��ر�<�3 !.- وای� ��ر]ورد- !.- &3 ز$�ن *'��$�ی.. �#� �,�Hی

 N#*اط در�
!�د؛ و�7 در�0� &���7 &3 د�� ا�.ر &�ر ,�0#" ز$�ن *'�� $�د�. را- ا
.5�
��.«)61 (  

) r*1937)1316 از 
���ن ��4&�- &3 ��دار�D#O 3$ "#��.0E وزی� ���رف در ��ل 
 70#A�, ت���m� و G,� � و ]��زش در ,�0م rدی.، ز$�ن *'�� ا:;�رًا ز$�ن ,.ری����Hر 

% 7A#�E, و�
���#.%��" ر!�#�&3 ���ون ا��0P اد$7 $�د و �ry در دور-  . �ار 
?.ارت ��دار!�- ��0Eد D#O 3$ &<#� ری��� �T;���ت �R� 3$ی� &�$#35 در ]�.، 
 .0Eح ��دار��� G,� در� r70 ز$�ن *'�� را$3 ��5ان ی@��3 ز$�ن ,.ری#A�, ام��*�و

.! 3U0.ه�!" (�ن اراE7 (�ا�. &3 $3 ��دار�� "#��. �#��B� �5ن در ��ردn0او ه 
از ���B#� ا%.ام ��دار�0E.��#" «:ا%.ام ��دار�0E.��#" در وزارت ���رف �7 ��ی�.

دروزارت ���رف ,	#���م و,' #Vت و و��ی> ا��0P اد$7 $�د &3 در ا���3��5  :.ی.، 
)62(».ی� ا
	�ن ا&�د�7 ��70 ��دی." *'��,��35"ا��0P اد$7 $3 ��م  
 $3 ��5ان ا��0P ا� '�ف ز$�ن *'�� &�ره� ��" و در(�ر ,�:�7 را ا�;�3 *'�� ,��35

 &�ر ای� ا��0P ا?�OVت و ا���Pم . $�ا ا� '�ف ز$�ن *'�� ا��Pم داد 3P#�� در
ا�� . 6'0@#� در %�ا�. ��ا�� ز$�ن *'�� و !#�-  �@�رش ای� ز$�ن $�:�د ]�.

0. �#��� �����ازن در ��رد ا� '�ف دو ز$�ن ر�70 *'��Eدر ?.ارت ��دار�  ودر
 ه�!" (�ن $3 وی9- ا%.ام در ��رد *'�� ��ز ز$�ن ,�A#" و ]��زش، ر!. و ,���3 

5� �0E.��ه�!�- و ��m> . ���رف را ��B� &�دTA� از وزی�ان x5ه�
�0E.ا�#� 
 7HA, -د����ا
	�����ن در*o5 %�ن ا(#� زی�ن وارد- $3 ���رف را ��!7 از ای� ا%.ام 

.5 #� . ���رف ��0ی�ن !.«:  �7 ��ی�.و 3O�� ای� $����3 در Q#;T, ی����در . $8ر
���ن د���ر داد- !. &3 ,.ریr در ��ا�� &'�ر از 
�ر��E, ��'* 3$ 7ی� �� �P5ای

 ای� ا�� در �F Q��5#� . !�د و $�ا ���0Aن ه" &�رس *'�� دای� !�د 3P#�� در
���R� �, .�.! <�m#75 را &3 &��ب *'�� ز$�ن، ��7��0A &3 (�د *'�� �0#.ا���5. 

3$ !���دا�7 &3 ]��� ه" *'�� �70 دا���5. 3$  �در�7 ]ن در *'�� و:�د �.ا!
ه�56. . ز$�ن *'�� ,.ریr &55. و در*�ی�ن ��ل $3 هG#,�, �#0 از ای'�ن ا���Eن $@#��.

 Nو دا� "A� ش���� 3$ �ه#� و�#3A ا $�ا ,0B#� ا�.از- زی��7 &3 ازای� $�$
� &3 درا�W]ن، ���رف در&'>��، ا�� $.ون �;��	3 �#��ان �#� ��ر وارد ��دی. در د�

) 63(».ا
	�����ن $�ا د- ه� ��ل �GH ا
��د  
��R� واO. $�دن ز$�ن ,.ریr و ]��زش در ���رف &'�ر *r از *�ی�ن ?.ارت 

) 1325(��1946دار�0E.ه�!"  و ]�Fز دور-  ?.ارت ��دار!�- ��0Eد در ��ل 
���#.%��" ر!�#� &<#� ری��� �T;���ت در &�35#$  ��دار!�- ��0Eد . دی.��
�ع 

در درو-  ��دار!�- ��0Eد(�ن وG#P� 7�% ا{ (�ن $3 «:در ای� ��رد �7 ��ی�.
 G#P� ،دی.م��D#O وزی����رف ,�##� !. و �� &<��� ری��� �T;���ت را ��.- دار 

&3 در دور-  ��دار�0E.ه�!" ا{ (�ن �7 (�ا�� در *�و��ام ,�A#70 ز$�ن *'�� 
درو%� �0E. . (�ن از ��ف ��دار�0E.��#" (�ن ��ح !.- $�د، ,�.یV,7 وارد ��زد



. ه�!" (�ن ا�� $�ای� $�د &3 در,�0م وvی�ت ا
	�����ن ,.ریr $3 ز$�ن *'�� ?�رت �#�د
 3$ rری., �ا�� �G#P ا{ (�ن در�}� دا!� &3 در:�ه�ی7 &3 *'��  ز$�ن ��در ا�

�ن *'�� ودر�7��H &3 ��دم 
�ر�7 ز$�ن ا��5. $3 ز$�ن 
�ر�7 ,.ریr !�دو *'�� ز$
) 64(».���ن دوم $�!.، &3 ا�;�3 ای� �}�ی����H�� 3 و ��د3�v ,� $�د  

ه�r* .56 از ?.ارت ��دار�0E.ه�!" (�ن در ه#� دور-  دی@� �' � �'�$3 در 
�، ��رد ز$�ن ,.ریr و ]��زش $3 ��5ان �#��� ر�70 ��رد 
,�:3 و ,Q#;T %�ار �@�

 ا���ا,9ی/ و ا���7 در *�ی�ی7 و  3 3����$��@n#ا�� در ��6ر�6ب وزارت ���رف �#8 ه
.'� 3�
�� �در ��O# 3 ای�Pد ی/ ا��0P $8رگ . ا� '�ف دوز$�ن ر�70 &'�ر روی.�

�7A در :�� ر!. و ا� '�ف �;#�7 ز$�ن ه� ر�70 &'�ر ی/ �#�ز �;�م !�0د- 
. �7 !�د  

 

��+ در ��J در0+ -4�:K	? و ��1  

در ��O# 3 &0;�د و �;�د &��ب و��ی� و��ی� در�7 $3 �' � ا%���د $� �#@�دد، 
��$�����7 و ��ا%X در ! � و ���Eا &�G و ���R#� در�7 ���رف در ���� 

���ا%X و =�> ه� ���.د در .  
�ه5@7 و ا:�$�% 7��0� �P��: و $�ر�7 ا�
 ه� �A�, <A�B#�0ت و ,V#�Eت در ��ل ����� O#�ت و &�G و ���R#� در�7 دور-

ا� '�ف ���رف ��� و:�د دارد &B$ 3'7 از &#<#� *�ی#� ���رف را در ای� ����� و ,� 
. ا&�5ن ,' #� �7 ده.  

�XH در &��ب ه� در�7 ���رف ا
	�����ن ه" از �}� ! �  و ه" از�}� ���Eا %�$� 
� *�ی#�  و��ی� و ا$8ار �6پ و �;7A� G�& 2 ر3���T� .#& "F و $�ر�7 �#;�!.#>

���ه�0ه5@7 در %2T و . در�7 ! � ��ه� &��ب ه� ��ه0@�ن و F#� ا����.ارد ا�
� &��ب ه� در�G,� � 7 در دور- ه� �A�, <A�B#�0ت و در ����� ���.د 3$ 
�E?

&��ب ه� در�7 ا&�Jًا دارا  %2T ه� �A�B> و ��ح ه� ��<�وت . 6'" �7 (�رد
�� ه��0ی7 در ر�" ا�qB &��ب ه� ! � دی@� ای� �XH را �'�ن .  ��ه0@�ن ا�.و

ا
8ون $� ای�، ا!�;�ه�ت و 7TAF ه� 
�اوان ا�Vی7 و ��!��ر در ,�0م &��ب . �#.ه.
 ,�L> $�ر ای� ا�� &3 ه�36 از ]�Fز ! � . ه� در�OV� 3$ 7}3 �7 ر�. 3� �

 ���رف ��� در ���#� ده3  %�ن $#���#� ر!. و ا� '�ف ����� ��$ "
 N#* ���رف در ده3  ه� *�ی�ن ای� %�ن و ���B#� ده3  %�ن $#�� و ی " �#Vد

در��O# 3 . �7 روی"، اVFط و ا!�;�- ��!��ر رادر&��ب ه� $#'��و����د- ,��7 ی�$#"
��دان � �,G و دا�'�Pی�ن ��ا&7A#�E, 8 ی/ �! ر�" ا�qB و ��� &��ب در�7 $�ا

��در��7 و اVFط ��!��ر در &�G در�7 . (4 و ��:2 !�0د- �7 !�د��� ��
�. � �,G $3 وی9- در �3 ده3  ا(#� W 7$;�,7 و :x5 �#� رو $3 ا
8ایN دا!�3 ا�

#0� ���;�ن &3 ���ب واO. در�7 در ���رف &�O ط�H� از r* ای� �' � در �����
� و &��ب ه� در�7 ای� ���ب �6پ و
��دی. ا
8ایN ا
	�����ن ,.وی� ی� �'�5� 

�
$.ون ,�دی. ,.اوم ای� �' � $3 ���� ا:�7��0 و 
�ه5@7 $��#@�دد&3 ازی �Tف . ی�
 &��ب در�7 ���رف $�$7 ا���5ی7 �@�- �7 !�د و از �� دی@� =�> و &0;�د ��$

و:�د . ,�ان و ���رت &�ر ادار-  ,�L#> و ,�:30 را در ���رف &'�ر �r �5 �#��زد
ر &�G در�7 �'�ن �#.ه. &3 در $�� ��ا%2 د�� ا�.ر&�ران ,.وی� و ای� =�> ه� د

. �6پ &��ب 
�%. ��ی3 ه� �7R�H و ��G��5 $�ا ای� ا�� ��" در ���رف ه��5.
��ار $� ,�A#" و ]��زش !���دان و �V�Eن �� �#WL, 8:  ای� ��ر��ی7 ه� 8#6 3P#��

:G ا��TEط &#<#� ���رف �7 ���رف �#�� &3 $3 ]��زش ��%X ]��� �7 ا���P. و ��
.  !�د  

�4!�3 از ا!�;�ه�ت و اVFط ��!��ر و ا�Vی7 در &��ب ه� در���E� <�= ،7ای7 
�ای� =�> ا$��د و . ی 7 از ��R� ه� ا?7A &��ب در�7 در ���رف ا
	�����ن ا�



ا�T;�ق و ه��0یG��T� 7 &��ب ه� در��A�* . 3$ 7 ه� ���.د و ����د- دارد
 ��$�ط �A� 3$م �;#�7 و ری�=#�ت $� ��#�ره� �70A :��ن و (��ص &��ب ه�

� ه� �70A ی 7 از 
ه�0ه5@7 ای� �G��T از ��Eظ ز���7 $3 ای� ��#�ره� و *#'�
ا��&��ب ه� در�7 ���رف در�A�B� 2��H> ز���7 . ا$��دای� $��E� DEب �7 !�د

 در�7 دی.- �70 �3 ,��5 ,�ز- ه� ��Aم در&��ب ه. ای� =�> را$�(�د دا!�3 ا�.�
 �H$�T� 70 :��نA� !�د $A 3 در $����ارد، ا��Aب ,.ریr و ]��زش $���#�ره�

����د- ا�� . �.ارد .O 3$ � '� 7 �#8ای�A#�E, 7��� ت���m� ST7 در��O
&3 $�(7 ا���دان ��A� <A�B� �#��Rم �;#�7 و ا:�7��0 ای� ����mت ی/ ��� 

.   دا�'�Pی�ن ,.ریr �7 &55.&�35 و %.ی70 را در ����� ���ا�7 3$  
ا��<�د-  �7A0 از ���Eا &��ب در�q��, 7 دا�N ]��زان و دا�'�Pی�ن ���رف 

 �;�DO و . زاوی3  دی@� $��E� DEای7 ای� &��ب ه� را ,' #� �7 ده..O 36 �,
 7��G��T درون &��ب ه� در�7 از  زاوی3  &�ر$�د و ا��<�د-  �7A0 در ز�.

� ای� *��N را !���دان ���رف &;J� +��* 7 ,�ان� �دارد؟ $3 �'  ��ر]ی7 و ��Wmی
� . در ���Eا =�#> و ��%X &��ب ه� در�7 ���رف *#.ا &�د�#U�;#� 3 #��O در

 از ]ن �#����Eا &��ب در�7 دارا ,WL#�ات و ارزش �7A0 $�!. و !���دان $� $��- 

�ه5@7، ا: ،�7��0 و ��E�� 7��#ل O#�ت (�د را در ��?3 ه� �A�B> ا%���د

.55& .  
ای� &0;�د در ,�0م &��ب ه� ��$�ط �A� 3$م �;�A� ،7�#م ا:��A� ،7��0م دی75 و 

���Eا . �A" ز$�ن و اد$#�ت و در ��ل O#�ت و ا� '�ف ���رف OV� 3$}3 �7 ر�.
ُ&G�ُ ز$�ن ه� $3 وی9- ز$���� ر�70 و ز$�ن ه� ,�A#" و ,�E#� در ���رف &'�ر &3 

 Vً;% �, ن ���رفV�E� دان و�����3 ا ا�� &3 $�#�ر از !� 3$ �
�#8 از ]ن ��B ر
*�ی�ن دوران ,�A#" و ,�E#� %�در �70 !��. ,� ز$�ن ,.ریr و ]��زش و ز$�ن ��در و 

$3 وی9- ای� =�> در &��ب ه� ز$�ن 
�ر�7 . ر�70 &'�ر (�د را در�� $#���ز�.
��دان . ��� $3 �'�ه.- �7 ر�.در و در ,�0م دور- ه� ا� '�ف ���رف �!

 �� �,G از ]ن &��ب ه� $3 �.رت �7 ,�ا�5. ز$�ن ,�A#" و ,�E#� را $��رت �70A و در�
 ز$�ن ,�A#" و ,�E#� در ���رف ا��وز :��ن در ?.ر �#�
�ا �$#���ز�.؛ در ��O# 3 اه#0

��د. او��ی� ه� ,�A#�0ت �7��0 %�ار دارد�! �Wm� ان و 
�" در�� و ا��<�د- 
 7A#�E, ت���m� و G� � دی@� در <A�B� م�A� 7در� �V�Eن ���رف از &��ب ه�

� در�� ز$�ن ,�A#" و ,�E#� ا��#�ا�� =�> در �}�م و ���ب در�8A��� . 7م ی�د
 7� ��B� را �#�E, و "#A�, �#>#& �H,در ���رف، ار "#A�, و rز$�ن ,.ری &��ب ه�

.5&.  

�اوان ���Eای7 در  �;�DO ��<�3 . &��ب ه� ��Aم ا:�7��0 �#8 و:�د دارد&0;�د ه�

�در&��ب ه� ��Aم ا:�7A� 7��0 . در ای� &��ب ه� $#'�� ,;##� �Oادث و و%�ی2 ا�
 ر�O 3$ 3 �[ "Fادث ا:�7��0 و ,�ری7B *�دا(�3 �7 !�د و�7 &��0 ز�#35 ه�

7 و و%�ع �Oادث ,�ریB. ا:�7��0 ���ر ای� �Oادث ��رد $�ر�7 %�ار �7 �#�د

�3 �70 !�د و �� 70A� 7$و ارزی� �#AE, 3$ 7��0�:م ا�A� �#��R� ا:�7��0 در

 ,�L> $�ر . ��ا�� ]ن و%�ی2 و %�ا�. �O&" $� ]ن �Oادث !���5ی7 �70 ��دد 3� �
 3	��;� DE$ 3$ ن�����	
دی@� در���Eا &��ب ه� در��A� 7م ا:�7��0 ���رف ا

روی.اد ه� . 2 و �Oادث ,�ری7B $��#@�دد]�#8، ��د%#70A��#F ،Q و ا��Eا
7 و%�ی
 �J&ای��3 $#�ن �70 !�د و ا�� ,�ری7B و ا:�7��0 $� دی. ���3��0 و وا2%  4!�3�

 ��;�DO &��ب ه� ��Aم ا:��WL�� 7��0 از ا����Oت و ��ا�> ��m<#� و �#��
�#0� ه� ا�&�O .  

 �@�رش و ]��زش در &��$�� ��Aم -�#!  دی��E� XH� G,� � 75ای7 از زاوی3 
�3 !���دان ���رف در ,�0م ����� . $#'�� از ��ی� &�G در�7 ���رف ا� #��O در



 ,�A#�0ت ��A� <A�B� �#��R� ،7��0م دی75 را �7 ]��ز�. ا�� ���W دوران ا$�.ای7 و
 7�O %�در $3 (�ا�.ن %�]ن !�ی> از ���W �0ت#A�, ا&�Jی� ای� !���دان ,� *�ی�ن دور- 


�ا �70 رو ��� %�]ن  �70 !��. و �7A& G��T و =�ور را در ��رد ���ی� �;�د
.��#� .  

$NB دی@� از =�> در ���Eا &�G در�7 ���رف 3$ !#�-  �@�رش و $#�ن ��� 
&��ب ه� در�7 دور- ه� �A�, <A�B#�0ت �7��0 در ���رف &'�ر . &��ب $� �#@�دد

 �@�رش و $#�ن ��� �� در ��ل ����� ر!. و ,���3  ���رف از ��Eظ !#�- 
��. ه�0هx5 و ��<�وت ا��#� �در ��O# 3 . ز$�ن ��!��ر در ای� &��ب ه� ی .�

 ���$ �#�� ��� &��ب 3$ 
�" و 
�اِ�V� و ی .��7 و ه" ���5. ز$�ن ��!��ر
.��Pب �7 ا���& � ��� و !#�-  $#�ن در . !���دان از �G��T و ���EاAHW r � �$

G:�� G��T� �0ن �@�رشR� �#�7 !���د در 
�ا@%V� 7$ 7 و@��) ،����& 
ای� �' � $3 در:�ت ��<�وت در �A�B� �#��R> در�G,� � 7 . در�7 �7 !�د

�!�ی. $�#�ر از !���دان ����� ده3  ه<��د (�ر!#. &��ب . و:�د دا!�3 ا�
 ای� �QT5 ?5> دوازده" �#�3 ه� ���7 را $3 ی�د دا!�G��T� 3& .5!�$ 3 و ���Eا

 3& 75#0A�� 7�O 3& د�$ -.! �# ', "�
 �$�% �#F و �#HW ��� ب در�7 از �56ن��&
ای� ��0Rن را 3$ !���دان ,.ریr �7 &�د�. از در� $�#�ر از �;�رات و �G��T ای� 

.&��ب ��:8 $�د�.  
�.م *#�ا��@7 در ز$�ن . ز$�ن ��!��ر در &��ب ه� در�7 $�ی. ز$�ن *#�ا��3 $�!.

��& ب ه� در�7 و �.م روا�7 و ه��0ی7 در ��� &��ب ه� ا
�ون $� =�<7 ��!��ر
��د را �! �#�&3 در ���Eا &��ب ه� در�7 ز$�ن و:�د دارد، ,�ان ]��زش و 
�ا

. $�#�ر =�#> �7 ��زد  
 x5: ���ب در�A�B� 7> و ���Eی�ت ��<�وت &��ب ه� در�7 ���رف در �3 ده3 

ا
	�����ن $NB دی@� از ��$�7��0 &��ب ه� و W 7$;�,7 &'�ر در دا(� و $#�ون 
 7�.#n#* 70 و�در�7 ���رف !�0د- �7 !�د &3 ���رف را از ��Eظ &#<#� در ��در

ه�56. &3 $3 ,.ریr* o از ��Hط ���;�ن ا�#.وار زی�د ای�Pد !.- . 
�اوا�7 %�ار داد
��ن ��ل وزارت ���رف ا
	���. ا�� ,� $3 ای� ��$�7��0 در ���رف *�ی�ن داد- !�د

1387�]ی� ادار-  ���رف .  (�ر!#. را ��ل &#<#� ,�A#" و ,�$#3 ���@4ار &�د- ا�
&'�ر (�اه. ,�ا��� ��R� �XH و ��$�����7 را در &��ب ه� در�7 ���رف $���ف 

� =�#> ���رف $�ز (�اه. &�د#>#& �H,70 در ار�� NH� �R�� ای� �O 5.؟&   .  
  

5:- � D7	
�.�د :  
&3 ]ن �#8 ری'3 در  ��#� ا� '�ف ���رف ���  در Vت $�#�ر :.ی 7 از �'

.  �6خ ���رف ا���A" $3 ��5ان ��دا�5.- ��ا�� ا:�7��0 و 
�ه5@7 دارد، &0;�د �  
&0;�د��A" 36 از �}� ,�.اد و 36 از ��Eظ &#<#� و ��A�� �#0A 7 از���B#� ز��ن 

 ���رف ��� در��ل ی/ %�ن ا(#� و ,�ا&�5ن�#�.  *��E� 3���#س �#;�!.! � 
ا��Oس �#�ز A�� 3$" و $3 وی9- �#�ز 7A� 7 A�� "A�� 3$ رF" ا� '�ِف ����mت 

 %�$� ,�L� و ,�L> . - ا�� *#���3 رو $3 ا
8ایN $�د,�3#$  ��A" در&'�ر، 3� �
ای� ا�� &3 ا
8ایN در?. ��A�� �#0A 7 در ��ل O#�ت ر!. و ا� '�ف ���رف 

 ��G��5 $� �#�ز �����#� �#0A�� 7 ��رد �#�ز . ���رف $3 ای� A�� �#0A�� �0ر!
. ���رف و دارا ,V#�Eت در �4!�3 $3 وی9- در دوران ا$�.ایG,� � 7 $#'�� از ا��وز $�د

 در?. ��G,� � �#0A ا$�.ایV#�E, 7ت 28) 1968($1347@��3  ��Jل در ��ل 
�#0  $#�� )2007( (�ر!#.A��1386 7 دا!�5.، در ��O# 3 در ��ل *�ر A�� .?در

ا�;�3 *�ا$A" &0;�د ��0A#�  .ا
	�����ن دارا ,�A#�0ت و ,V#�Eت ��A 7 $�د�.
 ه0#'3 $#'�� از �' � ��0A#� دوران ا$�.ای7 �#;�!.���W . ��A 7 $�ا دور- 



 &��0 از 1347در ��ل ���W G,� � در r7 ,.ری
�&  ��A�� �#0A 7 و دارا ��ی3 
 ا�.&7 ه�56. د- در?. $�د.�#
. $� ا� '�ف و ,���3  دارا�0A�0#� ه� ای� 

�
 ��ی3  ,�0A�� 70#A#� را $3 ,<�یQ ?�5ف ,.ری�7 در . ,	#�ی�.�#
:.ول ذی� 
:�'�ن �#.ه.) 1966(��1345ل   

�0P�   16ع  13 -14      12  10 -11   <5?
"�� 

?�5ف 
rری., 

%  100    14     6    56    10    14 ?�5ف  
3T���� 

%100    17     6    58     6    14 ?�5ف  
 3T����
 و �3�#

%100    20    -    55     5   20 ?�5ف  
3�#� 

)                                                                                   65(  
 ��A" در&'�ر ,��5ی/ �<���A" ��ددارا ��ی3  22471از��0Pع )1987(��1366ل در

 ,7A#�E ,� $3 !�0ل ��دو زن دارا ��ی3  72 درای� ��ل. د,7A#�E دا&��$�
 ،�����1831 ،r���#� �, 486 <5? رغ�
 ��د و زن 
�رغ A�,  ،3#$�8268#" و ,15 ,� 

)66(.دارا�0A�0#� $�د�.13>  ��د و زن 
�رغ ?A�0��#0 ،15505ادار14?5>   
�7 ه� ]��زش ا(���?7 ا&�5ن $�#�ر از ��0A#� در � �,G $3 وی9- در وvی�ت و و���ا

 از ��0A#� وvی�ت و . و ��A 7 $�ا ��70A و]��ز��ر �.ی.- ا�.�#J& 7 ,�.اد�O
,�A#�0ت . و���ا�7 ه� $� �ST *�ی#� ��اد ,�ا��ی7 ]��زش و ,.ریr را در � �,G �.ار�.

�&3 در 12
�ر�Fن ?5> . $�#�ر از ��0A#� در ا��اف $#� ?5> !'" ,� دوازده" ا�
 7$ q3 ا�. !�ای�
� ی�Fا�
 "A�� و ,�$#3 و &0;�د "#A�, ���$ د ا� ���ت�;� ،x5: 7 و,�;W

دارا ��زل ,�ی� ��ی3 و �A�, ST#70 ا�. &7�O 3 $�ا ,.ریr در?�5ف دوران 
در ��O# 3 در � �,G ا��اف، ا&�Jی� ��0A#75 &3 $3 ]��زش . ا$�.ای7 !�ی��@7 �.ار�.

�ف دوازده" 
�رغ !.- ا�.�3 از*�ه��5ن ه� در دوران �#�3 ���وف ا�. (�د!�ن از ?5
ا�;�3 و=2 دا�'@�- ه� و����mت ���7A#�E, 7 از ��Eظ . و����mت ���7 ]��ز!7

��#� G,� � ران و ا���دان 56.ان $��� از او=�ع��در*�ه��5ن ه� �#8 &���7 . ]��ز
ه� ا��Oی3 «:,.ریr �# 55. &3 (�د ,#�E� v�$,� از�ST *�ه��5ن و دا�'@�- �.ار�.

 �<� ی� 998 ا���د در *�ه��5ن ه�، �1841'�ن �#.ه. &3 از ��0Pع ) 2005(��1384ل 
54 ،r���#� .5� و 39 �<� ی� 711 در?. !�ن r���#� ق�
 7 �<� ی� 132 در?. �5. 

)                     67(».در?. �5. د&��را دار�.  
 $�ا ,�A#" د(��ان در �Q��5 رو���ی7 و وvی�,7�O 3& 7 ز�#35 و ذه#5� ا:�7��0

 ای�  3���, .: �R�� 0#� زنA�� د(��ان ازدی�د �#�$.، &0;�د G,� � و �]��د- ا�
در ��O# 3 $#'��ی� ��0A#� زن در . � �,G از ��Eظ &70 و &#<��E� 7ب �7 !�د

� و ��ا&8 $�(7 وvی�ت ا!�	�ل دار�.، $�#�ر از � �,G ���ان در وvی�ت و Bی��*
ای� ��Eو�#� �E� 3$و�#� د(��ان . !�� ��0A#� زن ��Eوم ه��5.و���ا�7 ه� از دا

.��P7 ا�� G� � ���W او�#� د(��ان از ادا�3  ,�A#" . در ,.اوم ,�A#" در دور- 
.55& 7� �#��A: 0#� ��دA�� 8د� N70 و . د(��ان (�یA�� ا!�	�ل ز��ن $3 و�#<3 
� و . ا �'�ن �#.ه.&0;�د ��0A#� زن در وvی�ت &'�ر ار%�م ��<�و,7 رA� "�� 7'B$

 . ا�@8#-  ای� ,<�وت �#8$3 ��ا�2 
�ه5@7 وا:�7��0 :���3 $��#@�دد 4!�3�در��ل 
1386وvی�ت $A+، ه�ات، 
�ری�ب، $.)'�ن و ,�Bر $#'��ی� در?. ( 2007( (�ر!#.

 ��0A#� زن را $3 (�د ا(���ص داد- $�د�.، در ��O# 3 وvی�ت ارز��ن، * �#�، * �# �،
,�.اد ��0A#� زن . (���، زا$�، &�5 و ورد� دارا &��0ی� در?. ��0A#� زن $�د�.



��دی. &3 12،906در ��ل ��4&�- در !�� &�$� 3$  �#0 65،98 ,� $��� �7A�� .?در 
�
��� را در $� �7 Bی��* G,� � . �#0A�� در ��ل ��4&�- !�0ر $#'��ی� و &��0ی�

:3 !�ح زی� $�دزن و در?. ]��ن در $�(7 وvی�ت $  
 +A$ �ز��ن . در?. ��0A#� ای� وvی�48،70 ,� !��� 4831,�.اد ��0A#� زن در وvی


�ری�ب . در?.39،02 ,� ��' � از A��3،997" در وvی� ه�ات  ���0A#� زن در وvی
1358 ���! �, 24،71� ,� 2467ز��ن ��A" در وvی� $.('�ن . در?. ��0A#� ای� وvی

در?. 22،20 ,� !��� 1426,�.اد ��0A#� زن در وvی� ,�Bر . .در?��25،94' � از 
� در وvی�ت زی� و�#<3  1386و &��0ی� در?. ��0A#� زن در ��ل . ��0A#� ای� وvی
:��70A دا!�5.  

 
�A�� 2،88.5" زن &3 45وvی� ارز��ن دارا��. در?. ��0A#� ای� وvی� را در $� �7 
 �$ � #� * �در?.، وvی� A�� 4،76" زن 119 در?.، وvی� * �#� $� A�� 2،94" زن 99وvی

� $� A�� 2،84" زن 31زا$� $� ��) �در?.، وvی� &A�� 3،59 �$ �5" زن 110در?.، وvی
در?. &�0P� 3ع ��A��84،6 �#0A" زن، 222 در?. و وvی� ورد� $� A��4،31" زن 136

)68.(ه� ی/ وvی�ت �4&�ر را !��� �7 !.�.  
  

+0�#0 )
:��ا  
 و �#�#0� ه� �#��7 ا
	�����ن در ��ل ی/ %�ن ! � &�O �� ��در���#�

ا� '�ف ���رف ��� ی 7 از ��ا�� �5<7 در ,���3 و ,�0#" ���رف ��� !�0د- 
دو�� ه� ا
	�����ن در ی/ �.-  ا(#� ��م ه� را در �7A رF" ]� 3 . �7 !�د

و �70A را در �ا,9# �'XB $�دا!�5. ا�� ���ا���5. ی/ ا��!. و ا� '�ف ���رف ر
.55& Q#;T, ا� '�ف و ,�0#" ���رف ,.وی� و �در ای� دور- دو�� . �7A� ST در :�

� ه� �A�B<7 $�:�د ]�. &3 (�د دارا ی/ ]:5.ا و ا���ا,9# �7A در �� O ه� و
� ه� ]ی.���Uژی/ . ��?3  ار,�H و ,�0#" ���رف �;�د�.�� O ه� و �$�(7 از ]���، دو�

 ای�Pد ی/ ا���ا,9# �7A در ��?3  ر!. و ا� '�ف ���رف در :�� $�د�.�P$ 3& 
� &�د�.&�O ژی/ ��(�� و �#��7 ��(�� ���رف���U.ه� $� . ]ی �$�(7 از دو�

#0� ه� . !��$8د�7 و �3AP در ��رد ���رف $�(�رد ��0د�.&�O 7 از ز��م داران و)�$
F 8 و#�[ �#�;, �
�5.�#��7 &'�ردر��رد ���رف �#���� N#* دل���� �# .  

 �� ه� و ادار-  ���رف &'�ر $�ا :4ب &0/ ه� در :��� O در �#
 &0;�د ��
ر!. و ا� '�ف ���رف ی 7 دی@� از ��=���,7 ا�� &3 در ��ا�� �#��7 $3 ��5ان 

دو�� ه� ا
	�����ن و $3 وی9- وزارت ���رف &'�ر . ���$�% 2� DE$ و ارزی�7$ �#;�!.
 و ,���3  ���رف ��� !�0د- �7 در ��ل ی/ %�ن ا�#�(#� &3 ز��ن ! � 

 � ه� $#'�� $�ا#
� vزم $�ا :4ب &0/ ه� و ا$� �ر ای�Pد ��#
�� .%�
!�د، 
� $�ا ���رف ا
	�����ن در ��ل ی/ . :GA ه0 �ر ه� $#'�� $�د- ا�.#
�� � '�

�
����ش ی� 3���#*  و ا� '�ف ���رف ����#��56. ی 7 از ه. %�ن ,�ری+ ! � 
��ا�� ای� �' � در ا
8ایN �#8ان :#�0� &'�ر و �#�ز ����د- و 
8ای5.- $3 ا� '�ف 

�ا�� . و ,���3  � �,G و ����mت ,�A#70 و ,$�% 7A#�E� �3���T و $�ر�7 ا�
� را در #
�� �R�� 7 از'B$ ����� رف &'�ر در ,�0م ای���� �=�> در ادار- و �.ی�ی

. ���رف ,' #� �7 ده.  
 7 از � �ت �5<7 در ����� ا� '�ف ���رف ا
	�����ن $3 �;�د ,��دل و ,�ازن $� ی

����رف . �#@�دد &3 ری'3  ]ن در ��ا�� �$�% 7��#� �P��: و !���5ی7 ا�
 ,�ری+ ���رف ��� &'�ر از 56. زاوی$�% 3� DE$ و $�ر�7  3���T� ازن در�����

�:ا�  
 و ,���3  ���رف ��� د�#� � ! ،��B� 3& �@و 56. !�� ��.ود دی �Bر *�ی�

در ��O# 3 $�#�ر از وvی�ت و . از ا�@'��ن ی/ د�� ,�Pوز �0# �د، �E.ود �7 !.



ه�56. ای� ی/ ا�� ��7��0 و . �Q��5 ا��اف از ,���3 و ����ش ���رف ��Eوم $�د�.
�؛ ا�� ای
� و !�� ه� ]�Fز ی�Bاز *�ی� ��B� در&'�ر � %�$� در� $�د &3 ���رف ���

� و وvی� و �#�ن !�� و رو��� و �#�ن وvی�ت Bن *�ی��#� ,��دل ,� ����� دراز
� د%#Q �<�س، . �A�B> $� %�ار �'.#;J, 7 $� ,�:3 $3 �.م;�� :.ول ذی� $@��3 

 ,<�وت و �.م ,��دل !#��0� ا�<�ل $#� �� .�#
 ���3 را در دور-  12 و 7
� &'�ر و �#�ن وvی�ت �A�B> در ��ل ا$�.ایG� � 7 از ?5> اول ,� !N �#�ن *�Bی�

:�'�ن �#.ه.) 1965(1344  
 !��&�$� 82،4 زا$� 4،6 �	�0ن 25،1
20،6 �#� * 22،7 .50A25،9 ه �$�& � وvی
 ورد� 12،2 ارز��ن 8،9 %5.ه�ر 16،5
�� ����B6 19،1ر $ 29،0	Vن 12،4�� 
 *�وان 6،0 
�ا- 23،0 $.('�ن 27،6
41،0 +A$ 22،5 21،9 ه�ات  ��#*�& 
 7�8F 10،7 $�دr#F 6،8 �50@�ن 20،2
 $��#�ن �F 10،7رات 12،9 &5.ز 17،8
 �5@�ه�ر 19،4 
�ری�ب �B, 37،1ر 13،0

 &�5ه� 18،7 :�ز:�ن 23،4  
)                                                                               69(  

7�O و � در ��ل ه� ا(#� و *r از ��Hط ���;�ن &r* 3 از �30#  دوم %�ن $#�
���رف 3$ ���� در وvی�ت، و���ا�7 ه� و رو���ه� دور ا
��د-  &'�ر ا� '�ف 

�، ای� �.م ,�ازن و ,��دل از ��Eظ &#<7 ه�5ز $3 ��5ان ی/ ��R� در ,�0#" و 
ی�
����ش ���رف ���ازن در ا
	�����ن ���Eب �7 !�د . G,� � ز�#35 و!�ایq $�ا

� و وvی�ت ه#n@�- از ��Eظ &#<#� و د����7 3$ Bی��* G,� � !�� و رو���، $�ا
ا� ���ت و �#�ز�5.ی�� ���رف از ��A" و ]��ز��ر ,� &��ب و ��ی� ��ازم و ,��#Vت دی@� 

��#� . ی ��ن و ���و  
 3$ ��W#ً�، ای� �.م ,��دل در �4!�3 ه� و در ��#� ر!. و ,���3  ���رف ���

� دو��#� �3 $� �;�5 ز$�ن، %��#& �'@#� �$ 7��#� �#0&�O 8#�[ �#�;, 3 و���
 56#� ,;�#�، ا
�اد $� ه�ی� و ,��HAت %��7 و . و وvی� ِا��0ل �7 !. 3P#�� در

  (�ص از ا��#�زات $#'�� در ��?3  ���رف �6ن ا��<�د- ار $�رس ه��#A;%
 3$ 7A#�E,.�.! 7� رف $3 وی9-. (�رج از &'�ر $�(�ردار���  ای� ,;�#� در ��?3 

 �#�ن *�وvدا ��ی�5.- و دی���Ayت . �}��7 $#'�� ِا��0ل �7 ��دی. 3$ ��!�3
 «:ا��ی �ی7 در ده3  ه<��د 3A0: ا��ی � 96از  -.E�� تv3 در ای�& G�5� GO�? 

) 70(». �<� از ی/ ��و- %��7  $�د�.93]��زش دی.- ا�.   
 �O&" در ��رد ���رف $3 وی9- ,� اوای� ده3  ه<��د �#��� ,;�#� و ��$�ا$� د��@�-

 ST� 7 در�O �#�;, 3 ای� A$ .! 7� 7��� تV#�E, 3$ ود.E� ��5, 3� �#Vد
0#A�,7 �ت��%  ا$�.ای7 و ,G� � r#�L در �A�B� Q��5> &'�ر $� �;�5 ه�ی� ه�

30 %�$��7 ز ه%�م ه8ار- و �Q��5 ه8ار- :�ت $#'�� ا. و �4ه;7 �#8 $3 6'" �7 (�رد
$3 ای�Pد و ,G� � r#�L در �Q��5 ه8ار- :�ت ��;� E� 3$� و . ای� ,;�#� $�د�.

� و ز�#35 $�ا ,�A#" و ,�E#� ا�<�ل 
� ا%�ام دی@� ,�:3 ?�رت �#0@��� � Q��5�
�3���T ه� را:2 $3 ا
	�����ن، ��%�#� ,7A#�E « :%�م ه8ار- ����. �70 ��دی.

� ��م ]���،  1971
�ز�.ان ه8ار- را در��ل ;W .?ن �#.ه. و :.ول زی� ��0دار در�'�
:در�.ارس ا$�.ای7 �7 $�!.  

�� ��م !.- در �.ارس)                 ا���ن(وvی;W ا$�.ایG,� � (7(در?. $3n ه�  
                                                   7�8F4/10  



5/14            ارز��ن                                        
8/15$��#�ن                                                    
3/16ورد�                                                     
�F2/19ر                                                        

� داد- !.- ����3T در ه8ار- :�ت �#)� �G( $�ب �.ر�3  8در7��O &3 ر%" �
)71(».$�د، ,��5 ��6ر$�ب ]ن در�Q���5 ه8ار- �'#� و:�د دارد  

ا�� �#��� ه� �����ازن از �� دو�� ه� ا
	�����ن ,.ریPً� در ��ل ر!. و 
 ���رف ��� &'�ر $3 (��ص در ده3  ه<��د در ��#� ,��دل ��;7 %�ار  3���,

�
�� .� 3���� در در:3 ه� ��<�وت ا�� در �#30 ه� دوم %�ن $#��" ای� ��#
 از�� $�(7 از ا
�اد �O&" (���اد-  �7�5TA ِا��0ل �ry� ،.! 7 در �����

��دی. 7A0� � ,Vش ه�ی7 در :�� ,�.ی� ای� �#��.�$ .  
 

:��ا
( ,��ا�#�ی+  
ز�.�7 ده�,7 و رو���ی7 ا
	�����ن از ی �Tف &V� 3یQ ��دم را G� � 3$ &���3 $�د 

5�7 :#�0� رو��� �'#� در ده�ت و %�ی3 ه� �� *#���3 و از ه" از �� دی@� *�ا�.
 -���B� 3$ ی�ت &'�ر :.ًاvاز و دور، ا� '�ف و ,���3  ���رف  را در $�#�ر

�&�ه����7 $�دن و ?�G ا��;�ر $�دن ا
	�����ن  $� �D �7 !. &3 ���رف .  ا�.ا(
���3 و =�> دو�� و 
�H ا%���د در :. ا� '�ف ����د- و ��,��� �.ا!�3 $�!.

وزارت ���رف &'�ر در ,�L#� $�د:3  ا� '�
7 ���رف در ��ل ��ل ه� ی/ %�ن 
� و !�ایq د!�ار :	�ا
#�ی7 در ,���3 و ,�0#" ���رف #�%�� � '� �$ 3;AF 2��� �#)ا

� و ,���3  . $�د
ه�5ز ���� :	�ا
#�ی7 در ا
	�����ن ی/ �' � ��" در *#'�
�. ���رف ا�  

 
: M�,+A�.N و 1+  

 "#A�, ن ی 7 از ��" ,�ی� ���2 در ��#� ر!. و ا� '�ف�����	
:x5 و W 7$;�,7 در ا
در وا%2 ا
	�����ن در ی/ %�ن ا(#� در �A�B� 2��H> ز���7 . و ,���E� 3#$ب �7 !�د

��دی. 7,�;W 7$ و x5: �#� ای� و=2 �3 ,��5 &3 �#� ر!. و ا� '�ف . در 3P#�� در
� $A 3 در $�� $7T و &5. ���رف $� �;
�5 ا� ���ت و ,�ا��ی7 ه� &'�ر از $#� ر

.! 7!V�� و Gی�B, 8#�  رف���  3?�� � ه� و ��ز�.�7 ه�
:x5 . او%�ت *#'�
. و A�, 7,�;W 7$#" و ,�$#3 را در ه�دو ��?3  ��د و ���5 $3 !.ت =�$3 زد

%;� �#8 و در ��ل ای� $�#�ر از ��0A#� و ]��ز��ران � �,G ]وار- !.�. در ��O# 3 از 
,.اوم . ی/ %�ن ای�Pد و ا� '�ف ���رف ��� هG,� � 3'#0 $3 &0;�د ��A" رو$�و $�د

���رف در دوران :x5 و W 7$;�,7 &3 �0.,ً� �3 ده3  ا(#� را در $� �7 �#�د و ا&�5ن 
 �#8 *�ی�ن �#�
�3 ا�� 7�O در او=�ع ���رف در �Q��5 ]رام و $.ور از :WL, x5#�ات �5<7

��3 ,��5 $� ,�� و 
�ار ��0A#� از و��ی> !�ن، ���رف $3 &0;�د ��A" ��ا:3 . �4ا!
�در �3 ده3  ا(#� . ��دی. $A 3 ای� *.ی.- از ��Eظ &#<�W[ �#0A�� �$ 7ر �5<7 �4ا!

ا&�5ن . W 7$;�,7 و :x5 ���رف ا
	�����ن  از ��Eظ &#<#� $3 !.ت ��Hط &�د
 &3 در $�#�ر از !�� ه� و وvی�ت ز�35#  $8ر���ی� �' � ���رف در ا
	�����ن

 � �,G و ,�A#" و ,�3#$ ����. ��دی.- ا��، �;�د ��A" ورزی.- و !�ی��3 و �#Oا
.!�;#� G,� � . ��A 7 $�ا  

ی 7 دی@� از *#��. و ]�Wر :x5 و W 7$;�,7 در ا
	�����ن $�ه" (�ردن ر!. و ا� '�ف 
در ��ل �3 دهx5: 3، ���رف .  &'�ر ا�����ازن و ����دل ,�A#" و ,�$#3 در ��ا��

����رف در $�(Q��5� 7 و . در �A�B� Q��5> ا
	�����ن �#� و ,�Eل ��<�وت دا!
� ا�� در $�(Q��5� 7 و وvی�ت ر!. ���رف $3 ��ا�2 �0.- 
� ی�
وvی�ت ر!. و *#'�



� ���;�ن &3 ���رف ا
	�����ن از �0Oی� . ��ا:3 !.�� O 7!�*و�
و ا&�5ن و *r از 
 $.ا�75 و 7$  3P#�� ای� �.م ,�ازن در ،� :���7 $�(�ردار ا� 3���: ه0 �ر

در ��O# 3 در &�$� و $�#�ر از !�� ه� ز�#35 $�ا . W;�,7 در و=�#� ���رف ادا�3 دارد
 3$ Q��5� ا�� در $�(7 از �,�A#" و ,�3#$  د(��ان و *��ان ��#� و ����. ا�

G,� � ای� و=�#� .  $�و ا�<�ل ��دم ��.ود �#;�!.(��ص در :�5ب درواز- ه�
 7'B$ /را دری �ر�7 ]ورد و دوام ]ن ی/ ���$ �.م ,�ازن را در ر!. ���رف ��ا��

 �Q#0 و����د- $#� وvی�ت و $NB . از&'�ر از,�A#" و,�$#3 $�ز ���0#. 3A?�
وی/ 
. ه� �A�B> &'�ر در ��رد ر!. و ا� '�ف ���رف ای�Pد �7 !�د  

 
�/G ف�<:  

 �A�B> ا:�7��0 ، 
�ه5@7، ��#�.��� GH� و �;�ر از SA? م� Eو ا�� �#�L,
 � و ر
�- از او��ی� ه� ا?7A و ا���3���: 7 
�'#* �ا%���د و �#��7 در:�

�
�H و �GH ا
��د�7 در ,�0م ��Tح O#�ت در . ا
	�����ن ا� ه�56. ری'3 ه�

�H ا
	�����ن 3$ �4!�3 $� �#@�دد، ا�� W 7$;�,7 و : x5 در �3 ده3  ا(#� دا�35 

��7 را در ای� &'�ر �Q#0 و ����د- ��(.��� GH� و . و N��* �$�% ی 7 از � �ت
� در ا
	�����ن ای� 
�'#*  ?SA و W;�ت و ای�Pد ز�#35 ه��#�$�ر�7 در ! � 
 �� �ا�� &3 6@��3 �7 ,�ان د!�اری�� و ��ا�2 *� (" و *#� ای� ��#� را *'

�؟ 6@��3 �4ا!�؟ ]ی� د
��ر ا
	�����ن ?SA و W;�ت وا%�7 و ری'3 دار ! � (�اه. 
 و ذه#5� ه� ���WL از ]ن �;�ر &�د؟ W;�ت و �A#;% و ��(��ر x5ه�
 �7 ,�ان از ,�5@5

,�%7 ا:�7��0 در 36 $��� ای�Pد �7 !�د و ز�#35 ه� , �ی� و ����ش ای� 
. . . . $��� ���8Aم 36 ��ع !�ایq و ا$8ار ا��؟و   


�ق ارا3U �7 !�د . ,AE#� ه� و �}�ی�ت ��<�وت و ���.د در *��+ N��* 3$ ه�
. $�(SA? QHE, 7 و W;�ت در&'�ر را �H, 3$ی� �#�وه� �}��7 و ا�5#�7 *#��.�#.ه5.
.55#$ 7� � و ا� '�ف ا%���د
�'#*  3nت از دری�;W و SA? QHE, ��$ 7)�$ .

2T% 3$ را SA? ت و�;W �'�:7�0 .  ��ا�� (�ر:x5: 7 ��اغ �# 55.�.- ا $�ز
دی@� ��:�دی� ی/ �}�م ��د3�v و ���" �#��7 را $� ��دا�5.��ن و �.ی�ان !�ی��3 و 

.دارا دی. و ا���ا,9# ��L, G:�� 7A#� و ا��E �م ?SA و W;�ت ,7HA �7 ��0ی5.  
� &3 ,�0م ای� دی.��- ه� و $�ور ه� ��!3 ه�ی7 از ��ا�� و�#�  ز�#35 درای� ,�دی.

 � را در&'�ر $�ز�� �7 دارد؛ ا�� ای� ه�، ,�0م ��ا�� و ز�#35 ه�
ه� W;�ت و *#'�
.,SA? QHE و ,�%7 در ا
	�����ن ���Eب �70 !��.  

� &�H, �$ 3ی� �#�وه� ه� �}��7 و ا�7�#5، �#� x5: �$�#F ��5, ت�;W و SA?
:��د !�ن ��5ره� ?SA و :�P@5ی�ن را �	�Aب $��ز�. و ]��� را ��&�ب &55. ,� $�و ا

,�L#� و ,SA? QHE *�ی.ار و �2T% �$ �#�0T ��ا�� (�ر:W . 8#� x5: 7;�ت $�*� !�د
� ا%���د ا���0ارو *�ی.ار ?SA و W;�ت را . �#�� �70 !�د
و 7�O ا� '�ف و *#'�

� ا%���د $.ون ,SA? �#�L و W;�ت 
�'#* 3 #��O 0#� �70 ,�ا�.؛ درR, 3���: در
#� �0�E���.!�; .  

�، �}" و ا(Vق ا:�7��0، #����% ،���ه7، ]زاد، ر
�-، �.ا�[ ،"A� �$ ت�;W و SA?
 
�هx5 �����7 و ,�Hی� ارزش ه� ا����7 و $� ر!. و ا��E �م $5#�د ه� "#0�,

7 *#��. ������75 دارد�.� . ای� *.ی.- ه� را �70 ,�ان از ��ی�H, Qی� �#�وه�
���[ � ]وردا�5#�7 و �}��7 و *#�وز�.$ -.��Hو ا� G��� ی�ن�P@5: �$ x5: 2 .  درT%

د(��� (�ر:7 $3 ��5ان ی 7 از ��ا�� W 7$;�,7 و :�H, 3$ 8#� x5ی� و ����ش ای� 
.��Pت ای� ا�� &3 د����7 و د��#�$7 $3 *.ی.- . *.ی.- ه� در&'�ر �70 ا��;Wی. ا�!

�<�3 !.- $3 ��5ان ��m<3 ه� ری'3 ا و ا�� �SA? 7 و W;�ت از ه� و ز�#35 ه�
را- . ��یQ ر!. و ا� '�ف ���رف �#�� ا��، $3 ا��.vل $#'�� �#�ز �.ا!�3 $�!.



� ا
	�����ن در ,�0م ��?3 
ر!. و ����ش 
�هSA? x5 و W;�ت، و را- ,�%7 و *#'�
. ه� ز�.�7 ,��5 از درواز-  ���رف �;�ر �# 5.  

� O#�ت ا:�7��0
 و 
�د در ا
	�����ن $3 و7�% �<�3 �7 !�د &W 3;�ت و *#'�
 �E� 3$ ،7��0�:ق اV)و ا x5ه�
#0� %���ن، #0�, 3$" &�O 3$ ،Nو دا� "A� زش��[
� و ('���، $3 ,�� ��5د و ��H, 3$ ،-.Hی� ارزش ه� ا����7، 3$ ���) x5ه�


��ه7 و *�5$. در ��رد �.ا��، ]زاد و [ 7، 3$�.� ر!. و ا� '�ف $5#�د ه�
���رف در &'�ر :x5 . ، ,�0م ای� ه� را در ���رف �7 ,�ان ]��(�د��&�ا�7 �#�ز دارد

��ن و ���.د ���� ا
	�����ن، را- O� �;�ر از $�Eان ه� و ��VRت  -.��� GH� زد- و
�� . ا��V= و �ر!. و ا� '�ف ���رف، :� .������ �R
در �;�د ���رف و در 

����ش �7 ی�$. .�% ،SA? ،"A� �$ 750!د ،��: �R
��ن، �.ا�� و ,�%7 و در
� ر!.�7 &5.؛ � �G ه� 'O35، ,�وری8م وو#& ،�$�:�د�7 ]ی. و3$ :� ای� ه� ('��

. ��(���.- �7 !��. و ��0A#� %�$��7 ,#� :�� و ,�ری 7 �7 ��د�.  
  ا
	�����ن از او��ی� ه� -.��� GH� ت و�;W 7$ ،-زد x5: ا� '�ف ���رف در &'�ر

,SA? �#�L *�ی.ار و ,QHE ز�#35 .  &'�ر �� ا��ا���7 در O#�ت 
�د و ا:�7��0
� در ,�0م ��?3 ه� O#�ت 
�د و ا:�7��0 $3 ,���3 و ,�#0" 
ه� ر!. و *#'�

ا�� ���رف را 6@��3 �7 ,�ان در ��ا�� &'�ر . ���رف $� &#<#� و �#�و�5. $��@7 دارد
#0� و &#<#� ,���3 و ,�B$ "#0'#.؟ &  در ه�دو ��?3 

r* .ن $.ون ,�دی�����	
� ���;�ن، ��� :.ی. در O#�ت ���رف ا�� O 7!�*و�
 از 
���رف در ��#� ر!. و ,���3  . ���رف در ای� ��ل ه� ���Eل ��دی.. &'�د- !.

�
��
8ای5.- %�ار  . �$ G��5�� -�@n#رف &'�ر ه��� ا�� ای� ,�Eل و ,	#� در ��?3 
.و ��H.ر �#��اه#0� و �NH ���رف $�ا ا
	�����ن $� W;�ت، ���7%   

$�ا ا� '�ف و ر!. ���رف ه�56. &#0� �#8 $�#�ر ��" و در(�ر ,�:3 ا�� ا�� 
�، $��� ا���7 را در :�� ,�Eل وا7�% #>#& ,���3 و ,�Eل ���رف در ��?3 

� در ��?3 ه� �O <A�B#�ت 
���رف $�ا ��(�� ا
	�����ن $� W;�ت و رو 3$ *#'�
 ا��وز و 
�دا ���رف &'�ر �� ��" و =�ور 7n�[ 3$ &3 در �#�و�5. ]��د- �#��زد.

 �ST &#<7 ���رف �#;�!.�H,ار ،.��#� �{�.  
 QHE, � ای�Pد ,�ازن و ,��دل از ��Eظ &#<#� در ���رف &'�ر ی/ �#�ز �;�م در :�

�ای� ی 7 از و:�یG ادار- و ره;� ���رف . �#��� �7A در ��?3  ���رف ا�
� و وvی�ت و �#�ن !�� و رو��� ,�L#� &5.ا
	�����ن ا�� ,� ای� ,��دل Bرا �#�ن *�ی� .  

ای�Pد ه��0ی7 �#�ن ���رف ��� و �.ر�3  دی75 ی� �#�ن � �G و �.ر�3 ی 7 
� ���رف ��#� �� و �0� ادار- و ره;� ���رف &'�ر در :�&�O دی@� از �#.ان ه�

� در ا. �7A ا���� G,� � ن ه��0ی7 و ه�0ه5@7 �#�ن �.ارس دی75 و�����	

ای� .  �;�م در ای�Pد ا���0د و W;�ت ا:���E� 7��0ب �7 !�دی 7 از �#�ز ه�

ه#n@�- دvی� �A�B<7 &3 ری'3 ه� ]ن 3$ �4!�3 $� �#@�دد و ا���0د $3 ه��0ی7 
�
 در ��O# 3 ای�Pد 56#� ا���0د و ه��0ی7 �#�ن .در ی/ $��� �;7�# ! � �@�

:�7��0 در :���3 و &'�ر ی/ ا�� =�ور � �G و �.ر�3 در :�� ]را�N و W;�ت ا
 و ا��E �م ا���0د، ای�Pد .  !�0د- �7 !�د�#�ی 7 از را- ه� ��Wm در ! � 

��<��0ن �7A و ه0@��7 �#�ن � �G و �.ر�3 ا� �R
 .  
� ا��<�د- از ,�0م ��5$2 و ا� ���ت دا(7A $�ا ا� '�ف ���رف $3 وی9- در ��#�

� �7 ,�ا�. 3$ �5#>#&  3?�� �ان ی/ ا���ا,9# ��رد ��5ی� و �0� ادار- و ره;�
��دم و :���3  ا
	�����ن ی 7 از ��5$2 ا���7 ر!. و . ���رف ا
	�����ن %�ار $@#�د

#0� و &#<#� ه��5.& 6@��3 �7 ,�ان ای� �5;2 را . ا� '�ف ���رف در ه�دو ��?3 
� ]ورد؟ 6@��3 �7 ,�ان $� ]��د- ��ز ذه#5� و &�O ر ���3 در ��رد $3 !�ر و� 
ا

 ���رف ای�Pد &�د؟ �H,7 را در ا� '�ف و ارA� "#{� 8#)3 و ,�0#" ���رف، ر������,



 و �#� ه� ��ع $����3 ری8 از �� وزارت ���رف ا
	�����ن در ای�Pد ! � �A�* در
����ش ای� ر���(7A� 8#، ا��<�د-  ��Wm از ,�0م ر���3 ه� ه0@��7 (��?7، 

�4ار �#;�!.دو��7 و �7A ی �Wو ا NB$ �0W ر���3 ه� �3 ,��5 ی/ .  7 از راه �ر ه�

�ی� در ]��د- ��ز ذه#5� و ا
 �ر �7��0 $�ا ,���3 و [ NH� ده5.- و �ا$8ار :�
 �#>#& �H,ار �,�0#" ���رف ���Eب �7 !�د، $A 3 ر���3 ه� ی/ ا$8ار ��Wm در :�

� �ر ادار- و ره;� ���رف ا
	�����ن ای� از و:�یG و ا$�. ���رف در ��ا�� &'�ر ا�
ا�� &3 $� ر���3 ه� ز$�ن ,<�ه" و �'��� ای�Pد &5. و ]��� را در :�� ا� '�ف و 

 ���رف ,�:#3 ��0ی.�H,ار .  
�#��م دور- ه�  در ,0 $��� و ��Wm ز$�ن ,�A#" و ,�E#�ا,�Bذ را- ه� و ا��Aب �� در 
�ا

� 3 ی 7 از ا�8ا��ت ,��� ا$�.ای7 و ����G� �T $3 (��ص در دور- #>#& �H,3 و ار
� ��%X و A�, �Wm� �#F#" و ]��زش ز$�ن در دوران ا$�.ای7 و دور- !#�- . ���رف ا�

�  � �G ی 7 از ��R� ه� ه����W 3 وT��� 3& ���دان ا��!  ا���7 $�ا
 ���R#� در�7�#���دان در 
�ا�! "#A�, �#ی�* �ز  و ا��<�د- از �L(4 $#�ون ا&#<#

.  درس، ری'3 در ]ن دارد�Oز-  3 3����$��� 3$ G� � 7زش ز$�ن در دوران ا$�.ای��[ 
�، ا ,5}#" !�د &3 !���د $��ا�. ز$�ن را $� �;�5 ��6ر ر&� ا���7 (�ا�.ن، ��!�

� &�دن و !5#.ن;E?ا $@#�د�
  . rو ]��زش ز$�ن ,.ری "#A�, د ,�ازن و ,��دل در�;�
� و وvی�ت و Bن *�ی��#�#�V '� 3 ���رف �ن !�� و رو��� ی 7 دی@� از& �,7 ا�

  .&'�ر در ��#� ای�Pد ای� ,��دل ��م $�دارد
 دور- �H,3 ?5> ه'�" ار$ G� � 7د ?�5ف ���.د در ا$�.ای�Pو ای  ر!�3 ه�

 ه� �A�, <ِA�B#" در دور- ��<�وت $� ��ی3 �H,در ار �Wm�  ی 7 از را- ه����W 
Wm� رف و��� �� و ا&#<#
�'#* �ای� . O#�ت ا��� '�ف ��?3 ه� �ی� ]ن در :�

�#��" ز�#35 را $�ا ,�0م !���دان ���رف ]��د- �7 &5. ,� ,�ا��ی7 و �VیQ (�د را 
ر ا� '�ف $@��ۀ ��Wm در &�G دا�N و ���رت $ �ر $;��. و ���رف �NH (�د را د

  . ای<� ��0ی.ا%���د و ا:�7��0 &'�ر 
س ��Aم �;#�7 و , ���5ژ در ���رف ا
	�����ن ��م ا?7A و ا� '�ف و ,�Hی� درو

�$�ا ,�Hی� ای� ا�� ��" در ���رف . ا���7 در ای�Pد ���رف $� &#<#� و �#�و�5. ا�
vزم ا�� ,� ]��زش ��یr5 و , ���5ژ از دوران ا$�.ایG� � 7 ��رد ,�:3 %�ار $@#�د و 

;#�7 و , ���5ژ $�ا دا�N ز�#35 ه� ا��<�د-  �7A0 از ]��(�3 ه� ��Aم �
  . ]��زان و دا�'�Pی�ن ���رف ����. !�د

  
  

 


