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چىیدٌ
ثب ٌؿتطـ ضقتٞٝبی ترهّهی زض ٔطاوع آوبزٔیه خٟبٖٞ ،طٔٛٙتیه اظ ٔحسٚز ٜتفؿییط
ٔت ٖٛزیٙی ذبضج قس  ٚثٖ ٝطنٔ ّْٖٛ ٝرتّفیی ٕٞوی ٖٛتیبضیدٙٞ ،یط ،التهیبزّٖ ،یْٛ
ؾیبؾی  ٚضٚاٖقٙبؾی  ٚزض پی آٖ تّٗیٓ  ٚتطثیت لسْ ٌصاقتٞ .سف انّی ایٗ تحمیك
ثطضؾی تُجیمی ازثیبت ذاللیت ٞ ٚطٔٛٙتیه ٔسضٖ ثب تأوییس ثیط آضای ٔیبضتیٗ ٞبییسٌط
ٔیثبقس .ایٗ تحمیك اظ ٘ ٔٛتحّیّی ٔیثبقس٘ .عزیىی ثٔ ٝؿأِٛٔ ٝضز ثحث ،پطؾفٌیطی
 ٚتفىط ،ا٘تمبزٌطی  ٚویفیت ف ٟٓزض فطاٌیط ٘كبٖ زٙٞس٘ ٜؿجت ثیٗ ٞطٔٛٙتیه ٔسضٖ ثب
یبزٌیطی ذالق اؾت .ایدبز ٖالل ٝث ٝتّٗیٓ  ٚتطثیت زض فطاٌیط ،تٟی ٝثط٘بٔٞٝیبی تطثیتیی
ایدبز ٖالیك ّٖٕی زض فطاٌیط  ٚایدبز فٔ ٟٓتمبثُ ثیٗ ٔطثی ٔ ٚتطثی اظ اٞسافی اؾت وٝ
ثط ٔجٙبی ٞطٔٛٙتیه ثطای یبزٌیطی ذالق ٔیتٛاٖ َطاحی وطز .زض ٞطٔٛٙتیه ٔسضٖ ثٝ
یبزٌیطی ذاللب٘ ٝإٞییت زازٔ ٜییقیٛز  ٚفطایٙیس آٖ ثیٌ٘ٛ ٝیٝای اؾیت وی ٝزض اثتیسا
ٔیثبیؿت ضٚی یه ٔؿأِ ٝث ٝتٛافك ضؾیسٛٔ ٚ ٜضز ٘مس  ٚا٘تمبز لطاض زاز تب ویفییت فٟیٓ
زض فطاٌیط ایدبز قٛز.
ولیدياصگان :ذاللیت ،ف ،ٟٓپطؾفٌطی ،تفىط ،ا٘تمبزٌطی.

* زا٘كدٛی زوتطی فّؿف ٝتّٗیٓ  ٚتطثیتٚ ،احس ّٖ ٚ ْٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
ahmadzade.leila@yahoo.com
Afhoseini@ut.ac.ir
** زا٘كیبض زا٘كىس ٜضٚاٖقٙبؾی  ّْٖٛ ٚتطثیتی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،ایطاٖ.
*** زا٘كیبض ٌط ّْٖٛ ٜٚتطثیتی زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ :َٛافًُ اِؿبزات حؿیٙی زٞكیطی
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ممدمٍ
ضٚاٖقٙبؾبٖ ٔ ٚترههبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـٛٔ ،ي ٔٛذاللیت ٔٛيٖٛی ضا پطإٞیت ٚ
ظیطثٙبیی ٔیزا٘ٙس .زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛاٖ اظ آضاء تطثیتی فیّؿٛفبٖ ثیعضي تّٗییٓ  ٚتطثییت
ثٟطٌ ٜطفت  ٚث ٝثطضؾی ٔیعاٖ تأثیط آٖٞب زض ثٟجٛز ذاللیت پطزاذت ٝقٛز .اظ خّٕی ٝاییٗ
ٔتفىطاٖ ثعضي و ٝثٟطٌ ٜیطی اظ آضاء تطثیتیی ٚی زض حیٛظ ٜا٘ؿیبٖقٙبؾیی ٔییتٛا٘یس زض
ثٟجٛز ذاللیت ضاٍٞكب ثبقس ا٘سیكیٞٝیبی تطثیتیی ٔیبضتیٗ ٞبییسٌط Martin Heidgger
فیّؿٛف ثعضي إِٓب٘ی اؾت.
ٞبیسٌط اظ قرهیتٞبی ثعضي  ٚخٙدبِی تفىط فّؿفی لطٖ ثیؿتٓ اؾت وٖ ٝیال ٜٚثیط
فّؿف ٝثط ثؿیبضی اظ حٛظٜٞبی ّٖٕی ٘ٓیط اِٟیبت ،ضٚاٖپعقىی٘ ،مس ازثی ،تیبضید ٍ٘یبضی،
فّؿف ٚ ّٖٓ ٝتدّیّی خبٔٗ ٚ ّٖٓ ٝتىِٛٛٙغیىی اثطٌصاض ثٛز ٜاؾت .یىیی اظ ٘یٛآٚضیٞیبیی
وٞ ٝبیسٌط زاضز؛ ٘ٛآٚضیٞبی ٚی زض ظٔیٞ ٝٙطٔٛٙتیه اؾت .اظ ٘ٓیط ٞطٔٛٙتییه زض ثیبة
ثٙیبزیتطیٗ قطایٍ ٚخٛز ا٘ؿبٖ زض خٟبٖ ثحث ٔیوٙسٞ .طٔٛٙتیه ّٖٓ یب ٘ٓطیی ٝتأٚییُ
اؾت .ضیكٚ ٝاغٞ ٜطٔٛٙتیه وّٕ ٝی٘ٛب٘ی ٞطٔیٛٙییٗ  Hermeneueinاؾت و ٝثیٙٗٔ ٝیبی
تأٚیُ ،ث ٝظثبٖ ذٛز تطخٕ ٝوطزٖ ٚ ،لبثُ ف ٟٓوطزٖ  ٚقطح زازٖ ث ٝوبض ٔیضٚز.
زض حبِی وٞ ٝطٔٛٙتیه ثَٛ ٝض ؾٙتی ثب تفؿیط ٔتیٔ ٖٛیطتجٍ ثیٛزٔ ،یبضتیٗ ٞبییسٌط
ٔٗٙبی خسیسی ث ٝآٖ زاز  ٚآٖ ضا ثب تفؿیط ٚخٛز زاظایٗ ،اضتجبٌ زاز .اثتىبض انّی ٞبییسٌط
تغییط تٕطوع اظ تفؿیط یه قیء ٘بقٙبذت ٝث ٝتفؿیط ا٘ؿبٖ ثٛز ،و ٝا ٚآٖ ضا اِٚیٔ ٝیزا٘س،
ظیطا ثط ٔجٙبی زضن زاظایٗ اؾت و ٝچیعٞب ٛٔ ٚخٛزات زیٍط تفؿیط ٔیق٘ٛس.
ٞسف تّٗیٓ  ٚتطثیت اظ زیسٌبٞ ٜطٔ٘ٛتیه ٞبیسٌط آظازؾبظی فطز اظ ٚاؾُٞٝب ٓ٘ ٚطات
زیٍطاٖ اؾت َٛضی ؤ ٝؿتمالً  ٚآظازا٘ ٝثٞ ٝؿتی  ٚآ٘و ٝو ٝزض آٖ اؾت زؾت یبثیس ،اظ
ایٗ ضٞ ٚبیسٌط تّٗیٓ  ٚتطثیت ضا ضٞب قسٖ اظ ٚاثؿتٍی ثٓ٘ ٝطات  ٚزیسٌبٜٞبی زیٍیطاٖ ٚ
تمّیس نطف ٔیزا٘س .ثب تٛخ ٝثُٔ ٝبِت فٛق فّؿف ٝتّٗییٓ  ٚتطثییت ْٚیفیٕٟٔ ٝیی ضا زض
ایٗ ظٔی ٝٙثط ٖٟس ٜزاضز  ٚآٖ ٕٞب٘ب وٕه وطزٖ ثی ٝفیطز اؾیت تیب ٔؿیتمُ اظ ٞطچی ٝزض
اَطاف اٚؾت ثب لسضت پطؾفٌطی  ٚتریُ  ٚذاللیت ذٛز ث ٝزضن  ٚفٞ ٟٓؿتی ثپطزاظز
 ٚیبزٌیطی ا ٚیبزٌیطی ذالق  ٚتفىط ا ٚتفىط ذاللب٘ ٝثبقس .تّٗییٓ  ٚتطثییت ٔییتٛا٘یس ثیب
ثىبضٌیطی قیٜٞٛبی ٔٙبؾت ظٔی ٝٙضقس ذاللیت زض زا٘ف آٔٛظاٖ ضا فطا ٓٞوٙس .ثٖٛٙ ٝاٖ
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ٔثبَ ثب ایدبز ٕ٘ٛزٖ ضٚحی ٝپیػٞٚف زض زا٘یفآٔیٛظاٖ ،ایدیبز اٍ٘ییع ،ٜاثتىیبض  ٚتكیٛیك
زا٘ف آٔٛظاٖ ث ٝفٗبِیتٞبی خب٘جی ٔیتٛا٘س ث ٝزاقتٗ چٙیٗ افطازی وٕه قبیبٖ شویطی
ثٕٙبیس .زض ذهٛل ٔف ْٟٛذاللیت ،قیٜٞٛبی پطٚضـ ٚ ٚیػٌیٞبی افطاز ذالق ،اظ ٘ٓیط
ٞطٔ٘ٛتیه ٔسضٖ ٞبیسٌطی ٔفبٞیٓ  ٚضاٞىبضٞبیی ٚخٛز زاض٘س  ٚثطای حُّ ٔؿبئُ ّٖٕی ٚ
اختٕبٖی ،ثبیس ضٚـٞبیی اضائ ٝقٛز ،ؤ ٝییتٛا٘یس زض اؾیتفبزٞ ٜطچی ٝثٟتیط اظ ٘یطٞٚیبی
شٙٞی ،فطنتٞب ،اؾتٗسازٞب  ٚتٛاٖ افطاز ،یبضیضؾبٖ ثبقٙس .ثط ایٗ اؾبؼ ٔحییٍ تطثیتیی
و ٝث ٝذاللیت  ٚآفطیٙٙسٌی ٖاللٙٔٝس ٘جبقس ثبٖث ٔیقٛز و ٝلسضت تریُ زا٘ف آٔٛظاٖ
ذكىب٘س ٚ ٜذاللیت آٖٞب اظ ثیٗ ثطٚزٓ٘ .بْٞبی تطثیتیی وی ٝثی ٝآفطیٙٙیسٌی  ٚذاللییت
زا٘ف آٔٛظاٖ ٖاللٙٔٝس ٞؿتٙس ثبیس ایٗ فطنت ضا ث ٝآٖٞب ثسٙٞس تب فًبی پطؾفٌیطی ٚ
ؾؤاَ پطؾیسٖ  ٚحُ ٔؿأِ ٝآظازا٘ ٝثطای آٖٞب فطا ٓٞثبقیسٕٞ .وٙییٗ ثبییس آٖٞیب ضا ثیٝ
پطؾیسٖ پطؾفٞبی ٔتریال٘ ٚ ٝچبِف ثطاٍ٘یع تكٛیك  ٚتطغیت وٙٙس .زض اییٗ پیػٞٚف،
پػٞٚكٍط ث ٝز٘جبَ پبؾرٍٛیی ث ٝؾؤاالت ظیط ٔیثبقس:
 چ٘ ٝؿجتی ثیٗ ٞطٔٛٙتیه ٔسضٖ ثب یبزٌیطی ذالق ٚخٛز زاضز؟ ثط ٔجٙبی آضاء ٞطٔٛٙتیىی ٞبیسٌط؛ چ ٝاٞسافی ثیطای ییبزٌیطی ذیالق ٔییتیٛاَٖطاحی وطز؟
پیطیىٍ پضيَص
حؿیٙی ٔ ٚحٕٛزی( )1395زض ٔمبِ« ٝثطضؾیی ٞطٔ٘ٛتییه ثیٔ ٝثبثی ٝثؿیتطی ثیطای
پػٞٚفٞبی تطثیتی» ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیسٜا٘س وٞ ٝطٔٛٙتیه ٔتطثی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔیتٗ انیّی
زض تّٗیٓ  ٚتطثیت لطاض ٔیٌیطز  ٚزض حٛظ ٜاضظقیبثی ٔٗیبضٞبیی ضا ث ٝزؾت ٔییزٞیس ویٝ
ٔتطثی ث ٝنٛضت چٙس ثٗسی  ٚزض ثُٗ فٗبِیتٞب ٔٛضز اضظیبثی لیطاض ٔییٌییطز .زض حیٛظٜ
ضٚـ قٙبؾییی ٞطٔٛٙتیییه ضٚقییی ٔٙبؾییت  ٚثییب ؾییبظ  ٚوبضٞییبی ٔرییتم ثیی ٝذییٛز زض
پػٞٚفٞبی تطثیتی ٔیثبقس.
حؿیٙی ٔ ٚحٕٛزی( )1393زض وتبثی تحت ٖٛٙاٖ «ٞطٔ٘ٛتیه ٔجٙبیی ثیطای تطثییت
پٛیب  ٚذالق» ثب زضن ِع ْٚثبظٍ٘طی ٔسآ٘ ْٚبْ تّٗیٓ  ٚتطثییت ثی ٝزِییُ پیكیطفتٞیبی
ضٚظافعّٕٖ ٖٚی  ٚتحٛالت اختٕبٖی ٕٞ ٚوٙیٗ غطیت ثٛزٖ زیسٌبٞ ٜطٔ٘ٛتیىی ،ثب تجییٗ
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ضٚیىطز ٞطٔ٘ٛتیه ،اضتجبٌ آٖ ثب آٔٛظـ  ٚپیطٚضـ پٛییب  ٚذیالق ضا ٔیٛضز ثطضؾیی لیطاض
زازٜا٘سّٔ .ىی( )1392زض تحمیك ذٛز ثب ٖٛٙاٖ «ثطضؾی ا٘سیكٞٝبی ٞطٔٛٙتیىی ٔیبضتیٗ
ٞبیسٌط  ٚپیبٔسٞبی تطثیتی آٖ» ٘كبٖ زاز وٝ؛ ٞسف انّی زض ٞطٔٛٙتیه فّؿفی ٞبیسٌط،
ٞؿتی قٙبؾی ثٙیبزیٗ اؾت ؤ ٝؿأِ ٝفٞ ٟٓؿتی ضا ٔٛي ٔٛانّی ذٛیف لطاض ٔیزٞیس
ٗٔ ٚتمس اؾت ٔب ثط اؾبؼ فٕٟی و ٝاظ ٚخٛز(زاظایٗ) زاضیٓٞ ،یسف تأٚییُ آقیىبض ویطزٖ
پیف فٕٟی اؾت ؤ ٝب پیكبپیف اظ ٞؿتی زض خٟبٖ ذٛز زاضیٓ .یٗٙی ضؾب٘سٖ ٔتطثی ثٝ
ف ٟٓثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت ؤ ٝتطثی ث ٝأىبٖٞبی ٚخٛزیاـ ثطای ٞؿیتی  ٚزض ٔیتٗ ظیؿیت
خٟب٘ی و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس٘ ،بیُ آیس .زض پطت ٛایٗ زضن ا٘ؿبٖ ٟ٘بیتبً ثْ ٝطفیتٞیب ٚ
٘حٜٞٛبی ثٛزٖ ذٛز پی ٔیثطز ،و ٝایٗ ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٔٛلٗیتٞبی خسیسی ث ٝضٚی ا٘ؿیبٖ
ٔیٌكبیس .یبزٌیط٘سٌبٖ زض پطت ٛؾبذتبضٞبی ؾٌ ٝب٘ ٝف ٚ ٟٓزض پطت ٛتحّیُ ٔٛلٗیتٞیبی
خسیس ثَٛ ٝض فٗبَ ث ٝؾٛی أىبٖٞبی خسیس پیف افىٙسٔ ٜیق٘ٛس .اٞساف ٚاؾُٝای ٘یع
زض ضاؾتبی ٞسف غبیی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .انی َٛتّٗییٓ  ٚتطثییت ٘ییع ثطٌطفتی ٝاظ
ٔجٙییبی زیییسٌبٞ ٜطٔٙییٛتیىی ٞبیییسٌط زض ٘ٓییط ٌطفتیی ٝقییس ،ٜویی ٝقییبُٔ انییُ قییٙبذت
ذٛیكتٗ(زاظایٗ) ،فٕٟییسٖ ضقیس آٌیبٞی فیطز ،ا٘تریبة آظاز ٚ ،خؿیتٚخیٛی حمیمیت
ٔیثبقس .ضٚـٞبی تّٗیٓ  ٚتطثیت ٘یع ثب تٛخ ٝث ٝان َٛاضائ ٝقیسٔ ٜجتٙیی ثیط ضٚـٞیبی
ذاللیت  ٚآفطیٙٙسٌی ،وكف وطزٖ ،وٛقف  ٚذُب  ٚتمطة ٘ ٚعزیىی ث ٝقیء(پطؾف اظ
حمیمت) اؾت  ٚزض ٟ٘بیت ٔحتٛا(ثط٘بٔ ٝزضؾی) اؾت و ٝثیب تٛخی ٝثیٔ ٝجیب٘ی  ٚانیٚ َٛ
ضٚـٞب اتربش قس ٜاؾت .حؿیٙی قبٞطٚزی  ٚپّٟٛاٖ( )1388زض ٔمبِیٝای تحیت ٖٙیٛاٖ
«تأّٔی زض آضای ٞطٔ٘ٛتیه ٞبیسٌط ٌ ٚبزأط» ثی ٝإٞییت خبیٍیبٞ ٜبییسٌط ٌ ٚیبزأط ثیٝ
ٖٛٙاٖ پبیٌ ٝصاضاٖ ٞطٔ٘ٛتیه فّؿفیَ ،طاح ٔجب٘یای وبٔالً ٔتفبٚت زض تبضید اییٗ ّٖیٓ ٚ
ایدبز تحِٛی ٖٓیٓ زض ض٘ٚس آٖ پطزاذتٝا٘سٕٞ .وٙیٗ زض ایٗ ٔمبِ ٝثی ٝوبؾیتیٞیبی آضای
آ٘بٖ ٘یع پطزاذت ٝقس ٜاؾت و ٝاظ خّٕ ٝآٖٞب ٔیتٛاٖ ثٖ ٝیسْ اضائیٔ ٝیالن  ٚچیبضچٛثی
ضٚقٗ ثطای زؾتیبثی ث ٝحمیمت  ٚاُ٘جبق فٟٞٓب ثب آٖ٘ ،ؿیجی ٌطایییٔ ،حیٛض لیطاض زازٖ
ش ٗٞثكطی اقبضٕٛ٘ ٜز .ظاً٘  ٚاؾیتط٘جطي( )2011زض ثطضؾیی ذیٛز ٘كیبٖ زاز٘یس وییٝ
ؾیجه یبزٌییطی یىیی اظ قیبذمٞبی ٟٔیٓ زض قٙبؾیبیی ذاللییت ٔیثبقییس .یب٘یً ٚ
چ ) 2009(ًٙزض تحمیك ذیٛز ثی ٝاییٗ ٘تیدی ٝضؾییس٘س ویّٗٔ ٝیٓ ٔییتٛا٘یس ثیب ایدیبز
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ٔٛلٗیتٞبی پٛیب  ٚثب اؾتفبز ٜاظ قیٜٞٛبی آٔٛظقی ذالق ظٔیٙیْٟ ٝیٛض ذاللییت زا٘یف
آٔٛظاٖ ضا فطا ٓٞوٙس ،اؾتفبزّٕٗٔ ٜبٖ اظ ضٚـٞبی ذالق تسضیؽ ٔٙدط ث ٝضغجت ثیفتیط
زا٘ف آٔٛظاٖ ث ٝوالؼ زضؼ  ٚزض٘تید ٝپیكطفت تحهیّی ذٛاٞس قس.
تٛض٘ؽ(ٗٔ )1981تمیس اؾیت؛ ٔیؤثطتطیٗ ضٚـٞیب زض آٔیٛظـ ذاللییت ،ضٚـٞیبیی
ٞیؿتٙس وی ٝثٞ ٝط ز ٚثٗس قٙبذتی ٖ ٚبَفی ،زض ضاؾتبی ایدیبز اٍ٘ییع ٚ ٜفیطا ٓٞویطزٖ
فطنتٞبی یبزٌیطی فٗبَ ،تٛخ ٝزاض٘س .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛاؾتفبز ٜاظ ٙٞطٞبی ذالقٔ ،ثُ تئبتط،
زض آٔٛظـ تفىط ذالق ث ٝوٛزوبٖ ٔؤثط اؾیت.
ثب تٛخ ٝثُٔ ٝبِیت فیٛق ِ ٚیع ْٚثیبظٍ٘طی ٔیسآ٘ ْٚیبْ تّٗییٓ  ٚتطثیتیی ،ثی ٝزِییُ
پیكطفت ٞبی ضٚظافیعّٕٖ ٖٚیی  ٚتحیٛالت اختٕیبٖی ٕٞ ٚوٙییٗ غطییت ثیٛزٖ زییسٌبٜ
ٞطٔ٘ٛتیه ٔسضٖ  ٚإٞیت ایٙى ٝذالق ثٛزٖ ٞطچی ٝثییفتیط زا٘یف آٔیٛظاٖ ٔییتٛا٘یس
ٌطٌٜكبی ثؿیبضی اظ ٔكىالت آٖٞب ثبقسٔ ،یتٛاٖ ٌفت ؤ ٝؿأِ ٝانّی پػٞٚف ثطضؾی
تُجیمی ازثیبت ذاللیت ٞ ٚطٔٛٙتیه ٔسضٖ ثب تأویس ثط آضای ٔبضتیٗ ٞبیسٌط ٔیثبقس.
بحث ي بزرسی
قی ٜٛتمطة ثٔ ٝؿأِٛٔ ٝضز ثحث ثی تطزیس زض ٔؿأِ٘ ٝیؿتی  ٚؾطوٛة آٖ ثیٚ ٝؾییّٝ
ٔتبفیعیه ٟ٘فت ٝاؾتًٕ٘ٛٔ ،ی وٞ ٝبیسٌط آٖ ضا زض ؾرٙطا٘ی افتتبحیاـ زض فطایجیٛضي
نٛضت ثٙسی وطز .اظ ایٗ ٔٓٙط٘ ،یؿتیای ؤ ٝب ٘عز پبضٔٙییسؼ  ٚافالَیٕٞ ٚ ،ٖٛوٙییٗ
تٗطیف اضؾُ ٛاظ أط لسؾی ثٔ ٝثبث ٝل ٜٛثس ٖٚحطوت ٔییبثیٓ ،زض ٚالٕ تجبٞی تبْ ٘یؿتی
ضا لٛاْ ٔیثركس .حتی ذسا ،زض ٔمبْ ٖبِِٓ ُّٔك وٞ ٝؿتیاـ اظ ذٛزـ اؾت ،اؾبؾیبً اظ
ٔٓٙط ثطتط تدطث ٝقرهیِ ٞؿتیِ ا٘ؿب٘ی(زض تدطثی ٝذیٛاةٔ ،یطي  ٚفطأٛقیی) فٕٟییسٜ
ٔیقٛز و ٝحًٛض ٘بٔحسٚز ٞط چیع حبيطی اؾت .أب ثٓ٘ ٝیط ٔییضؾیس زض تیبضید تفىیط

ٔتبفیعیىی زض وٙبض ایٗ تجبٞیِ ٘یؿتی و ٝحتی تب ٛٞ ٚ ٍُٞؾطَ أتیساز ٔیییبثیس ،انیُ
زیٍطی زض وبض ثبقسٔ .تبفیعیه اضؾُٛیی زض پطؾف «ٞؿتیِ ٞؿتٙسٜٞب چیؿت؟» ث ٝاٚج
ضؾیس .پطؾكی و ٝالیت ٘یتؽ  ٚقیّیَ ًٙیطح وطز٘یس  ٚحتیی ٞبییسٌط آٖ ضا پطؾیف
ثٙیبزیٗ ٔتبفیعیه ذٛا٘س« ،انٛالً چطا چیعٞب ٞؿتٙس ،ث ٝخبی ایٙى٘ ٝجبقٙس؟» ث ٝضٚقیٙی
ٔٛاخ ٟٝثب ٔؿأِ٘ ٝیؿتی ضا ازأٔ ٝیزٞس .تحّیُ ٔف ْٟٛحطویت  ٚپیٛیف ٘یعز افالَی،ٖٛ
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افَّٛیٗ ،ؾٙت اِٟیبت ؾّجی٘ ،یىٛالؼ وٛظایی  ٚالییت ٘ییتؽ ،تیب قیّی -ًٙوی٘ ٝمُیٝ
ٖعیٕت ٔتبفیعیه اضاز ٜقٛپٟٙبٚض ٘ ٚیو ٝثٛزٍٕٞ -ی ٔیوٛقٙس تب ٘كبٖ زٙٞس وی ٝفٟیٓ
ٞؿتی ثط ٔجٙبی حًٛض پیٛؾت ٝاظ خب٘ت ٘یؿتی ٔٛضز تٟسیس لطاض ٔیٌیطز .زض لطٖ فّٗیی
[لطٖ ثیؿتٓ] ،ایٗ ٚيٗیت ٘یع زض زٌٚب٘ ٝاٍ٘بضی اٍ٘یع ٚ ٜضٚح ٔبوؽ قّط  ٚزض فّؿف٘ ٝیٝ
ٛٙٞظ اض٘ؿت ثّٛخ ،ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜزض پسیساضٞبی ٞطٔٛٙتیىی ای اظ لجییُ پطؾیف ،قیه،
قٍفتی ٔ ٚب٘ٙس آٖ یبفت ٔی قٛز(ٌبزأط.)352-351 :2007 ،
پزسصگزی ي تفىز
ٞبیسٌط زض ٔٛاخ ٚ ٟٝتّٗیٓ ٔربَت ذٛز ،ضا ٜزقٛاضی ضا ا٘تربة ٔیوٙس .قیٜٛای ویٝ
ؾمطاٌ ثطٌعیس ٜثٛز .ث ٝخبی آ٘ىُٔ ٝبِت ضا حبيط  ٚآٔبز ٚ ٜحتی ٔب٘ٙس ذیّی اظ ّٕٔٗبٖ،
٘یٓپَع ٕ٘بیسٔ« ،ربَت ضا ثٚ ٝازی تفىط ٔیوكب٘س  ٚا ٚضا ضٞیب ٔییوٙیس»(ذیبتٕی:1386 ،
 .)192زض خبز ٜزقٛاض پطؾفٌطی  ٚتفىط ٚ ّٓٗٔ ،قبٌطز ث ٝزلت ٌبْ ثطٔیزاض٘س ٌ ٚبٞی
زض تدطثٔ ٝؿبئُ ،فمٍ ٌبْ ثطزاقتٝا٘یس ٘ ٚتیبیحٛٔ ،وی َٛثی ٝوؿیت آٔیبزٌیٞیبی زیٍیط
ٔیقٛز .ؾمطاٌ زض ٔىبِٕبتف آٔٛذت ٝثٛز و ٝاؾبؾبً تفىط زض ٔٛاخ ٝقسٖ ثب پطؾفٌیطاٖ
ٚ ٚضٚز زض وٛض ٜپطحطضات تأُٔ  ٚتٗبُٔ قىفتٔ ٝیقٛز  ٚپبیبٖ ٞط ٔدّؽ ٌفتٌٚی٘ ٛییع
اِعأبً ثیبٍ٘ط پبیبٖ ٔؿأِ٘ ٚ ٝبیُ قسٖ ث٘ ٝتیدٟٛٗٔ ٝز ٘یؿت.
اوتمادگزی
زض ٚالٗیت فّٗیٌ ،ؿؿت اظ ؾیٙت وی ٝزض ا٘سیكیٞ ٝبییسٌط ضخ زاز ثییفتیط احییبی
ثیٕٞتبی ؾٙت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .زا٘كدٛیبٖ خٛاٖتط تٟٙب ث ٝتسضیح زضیبفتٙس وی ٝچمیسض
اظ آِٖ ذٛز وطزٖ( )appropriationؾٙت زض ٘مس ا ٚحًٛض زاقت ،ثٕٞ ٝیٗ ؾیبٖ تیب چیٝ
حس ٘مس ثٙیبزیٗ زض ایٗ اظ آِٖ ذٛزؾبظی ٟ٘فت ٝثٛز .ثیب ٚخیٛز اییٗ ،ز ٚقیىُ والؾییىی
ثعضيِ تفىط فّؿفی خبیٍب ٜزٚپّٟٛیی زض ا٘سیكٞ ٝبیسٌط اقیغبَ ویطزٜا٘یسٞ ،یٓ اظ خٟیت
لطاثتكبٖ ثب ٞبییسٌط ٞ ٚیٓ تٕیبیع قسیسقیبٖ اظ ا .ٚاییٗ ز ٚا٘سیكیٕٙس افالَیٍٞ ٚ ٖٛیُ
ٞؿتٙس .اظ ٕٞبٖ آغبظ ،افالَ ٖٛزض وبض ٞبیسٌط زض پطتٛی ا٘تمبزی ٍ٘طیؿتٔ ٝی قس ،و ٝزض
آٖ ٞبیسٌط ٘مس اضؾُٛییِ ٔثبَ ذیط ضا ثطٌطفت  ٚزٌطٌ ٖٛؾبذت  ٚثَٛ ٝض ذیبل اٍ٘یبضٜ
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اضؾُٛییِ تكبث ٝضا ٔٛضز تأویس لطاض زاز .ثب ایٗ  ،ٕٝٞایٗ افالَ ٖٛثٛز وی ٝقیٗبض ٞؿیتی ٚ
ظٔبٖ ٞبیسٌط ضا فطا ٓٞوطز .تٟٙب پؽ اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ،ْٚثیب خیصة لیبَٕ افالَی ٖٛثیٝ
زض ٖٚتبضید ٞؿتی ،زض ٘ؿجت ثب افالَ ٖٛاثٟبْ  ٚزٚپّٟٛیی ضفٕ قس .أب تفىیط ٞبییسٌط تیب
پبیبٖ ؾبَ  1976زض ٞط تالـ خسیسی خٟت ثیبٖ اذتالفف ثب  ٍُٞحٔ َٛحٛض تفىیط اٚ
چطذیس ٜاؾت .زض تمبثُ ثب ٟٔبضت پسیساضقٙبذتیای و ٝثؿیبض ؾطیٕ اظ ؾیٛی پیػٞٚف ٚ
ثطضؾی ظٔب٘ ٝفطأٛـ قس ،زیبِىتیه تفىط ٔحى  ٍُٞثب لٛت تبظ ٜای ذٛز ضا ٘كیبٖ زاز.
اظ ایٗ ضٝ٘ ٍُٞ ،ٚتٟٙب ث٘ ٝح ٛپیٛؾتٞ ٝبیسٌط ضا ث ٝزفیبٔ اظ ذیٛیف ثطاٍ٘یریت ،ثّىی ٝاٚ
ٕٞوٙیٗ وؿی ثٛز وٞ ٝبیسٌط ،اظ زیس تٕبْ آٖ وؿب٘ی و ٝزض نسز زفیبٔ اظ ذٛزقیبٖ زض
ٔمبثُ زٖٛی تفىط ٞبیسٌط ثٛز٘س ،ثب إٞ ٚسؾت ثٛز.
«انُ ا٘تمبزی ز ٗٔ ْٚاظ ٘بٔتٗیٙی  ٚتٗیٗ ٘بپصیطیِ آ٘وٞ ٝبیسٌط «ٞؿتی» ٔیذٛا٘س،
ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز .ایٗ ا٘تمبز ث ٝقی ٜٛای ٍّٞی ٔیوٛقس تب اییٗ ٕٞیبٖ ٌیٛییِ ٔٗیطٚف
ٞؿتی -ایٙى ٝآٖ ذٛزـ اؾت -یه ثی ٚاؾٍُی ثب٘ٛی فطیجٙس ٜضا و ٝاظ ٚؾیبَت وبٔیُِ
أط ثی ٚاؾُ٘ ٝبقی ٔی قٛز ،تٛيیح زٞس .افع ٖٚثط ایٗ ،آیب ٞطٌب ٜوٞ ٝبیسٌط ذیٛزـ ضا
تفؿیط ٔیوٙس ثطاثطٟ٘بزٜٞبی زیبِىتیىی ٚالٗی ای زض وبض ٘یؿت؟ ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘٘ٛی ،ٝتیٙف
زیبِىتیىی ٔیبٖ پطتبة قیسٌی  ٚفطافىٙیی ،انیبِت ٘ ٚبانیبِت٘ ،یؿیتی ٕٞوی٘ ٖٛمیبة
ٞؿتی ٚ ،ؾطا٘دبْٟٓٔ ٚ ،تط اظ  ،ٕٝٞتٙف زض٘ٚی  ٚزٚپّٟٛیی حمیمت  ٚذُب ،آقىبضٌی ٚ
پٛقیسٌی ،ؤ ٝم ْٛضذساز ٞؿتی ثٙٔ ٝعِ ٝضذساز حمیمت اؾیت .آییب ٔییب٘دی ٞؿیتی ٚ
٘یؿتی ٔٛضز ٘ٓط  ٍُٞزض حمیمتِ قسٖ -یٗٙیی ،زض حمیمیت أیط اً٘یٕبٔی -پیكیبپیف
چبضچٛة ٔفٟٔٛی ای ضا ٔٗیٗ ٕ٘ی ؾبظز وی ٝتٟٙیب زض زض ٖٚآٖ آٔیٛظٞ ٜبییسٌطیِ تیٙف
زض٘ٚی زض زض ٖٚحمیمت ٔیتٛا٘یس ٚخیٛز زاقیت ٝثبقیس؟ ٍٞیُ اظ َطییك قیست ثركیی
٘ٓطٚضظا٘ ٝزیبِىتیىیِ ثطاثطٟ٘بزٜٞب زض ف ،ٟٓثط یه ا٘سیك ٝؾیُط ٜیبفت ٝثٚ ٝؾییّ[ٝتحّیّی
اظ ْ.ا] ف ٟٓغّج ٝوطز»(ٌبزأط.)350 :2007 ،
ویفیت فُم در فزاگیز
زض تّٗیٓ  ٚتطثیت اظ ٔٓٙط ٞبیسٌط ،ضاثُ -ّٓٗٔ ٝفطاٌییط ٚؾییّٝای ثیطای ضؾییسٖ ثیٝ
اؾتب٘ساضزٞبی اظ پیف تٗییٗ قس٘ ٜیؿت .زض ایٙدب ذاللییت انییُ ثی ٝزِییُ ٌكیٛزٌی
انیُ ضخ ٔیزٞس .ایٗ ٌكٛزٌی زض تالـٞبی ّٔٗٓ  ٓٞثطای ف ٟٓویفیت اقیتغبَ فّٗیی
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فطاٌیط اؾت  ٓٞ ٚثطای وٕه ث ٝا ٚثطای ٌٛـ فطا زازٖ ث ٝآ٘و ٝتفىط زض ایٗ اقتغبَ فیطا
ٔیذٛا٘س .زض تمبثُ ثب ٘ٓبضت ٖهط ٔبقییٙی  ٚاضظقییبثی اؾیتب٘ساضز قیس ٜثیطای ٘ییُ ثیٝ
ویفیت ،ضٚاثٍ قبٖطا٘ ّٓٗٔ ٝفطاٌیط زض حس ثبالیی ٔتمبثُ  ٚثط ٔجٙبی اٖتٕبز اؾت و ٝایٗ
حبفّ ویفیت یبزٌیطی فطاٌیط  ٚنحت ٔٛاز آٔٛظقی اؾت(پیتطظ.)240-239 :2002 ،
ٞبیسٌط اظ ایٙى ٝفطایٙس یبززٞی -یبزٌیطی ث ٝنٛضتی زض آیس و ٝزا٘یف آٔیٛظ ،زضؼ ضا
فمٍ تحٛیُ ثٍیطز ثس ٖٚآ٘ى ٝآٖ ضا تدطث ٝوٙسٍ٘ ،طاٖ اؾتٔ .یٌٛییس« :ییبززٞی چییعی
٘یؿت خع اخبظ ٜییبزٌیطی ثی ٝزیٍیطاٖ زازٖ ،یٗٙیی یىیسیٍط ضا ثی ٝییبزٌیطی ضؾیب٘سٖ،
یبزٌیطی ،زقٛاضتط اظ یبززٞی اؾت ،ظیطا فمٍ وؿی ٔیتٛا٘س حمیمتبً یبز ثٍیطز ٚ -فمٍ تیب
ٚلتی ؤ ٝیتٛا٘س چٙیٗ وٙس -و ٝحمیمتبً یبز ثسٞس ّٓٗٔ .حمیمیی ثیب قیبٌطز فیطق زاضز
فمٍ اظ ایٗ حیث و ٝأ ٚیتٛا٘س یبز ثٍیطز  ٚحمیمتبً ثیفتط ٔیذٛاٞس یبز ثٍییطز .زض ٞیط
٘ ٔٛیبززٞی ،ّٓٗٔ ،ثیفتطیٗ چیعٞب ضا یبز ٔیٌیطز»(ثٟكتی.)405 :1386 ،
ضٚؾ٘ ٚ ٛیٕب  ٓٞثب آٔٛظـ ٔجتٙی ثط ٔحفْٛبت ٔربِفا٘س ٗٔ ٚتمس٘س وی ٝلی ٜٛفٟیٓ ٚ
ذاللیت وٛزن ضا اظ ثیٗ ٔیثطز(حمی.)366 :1397 ،
ثب تٛخ ٝث ٝآ٘وٌ ٝفت ٝقس ٔیتٛاٖ ٘ؿجت ثیٗ ٞطٔٛٙتیه ٔسضٖ ثب یبزٌیطی ذیالق ثیط
اؾبؼ آضاء ٞبیسٌط ضا ث ٝقىُ ظیط تطؾیٓ ٕ٘ٛز.
وسبت بیه َزمىًتیه مدرن با یادگیزی خالق
٘عزیىی ثٔ ٝؿأِٛٔ ٝضز ثحث

پطؾف ٌطی  ٚتفىط

ا٘تمبز ٌطی

ویفیت ف ٟٓزض فطاٌیط
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تُیٍ بزوامٍَای تزبیتی جُت ایجاد عالیك علمی در فزاگیز
ٔترهّهبٖ زضؾیی زض تٟیی ٚ ٝتیسٚیٗ ٔتی ٖٛزضؾیی ٛٔ ٚيیٖٛبت آٖ  ٚؾیبظٔب٘سٞی
ٔحتٛای زضٚؼ ،الظْ اؾت ث ٝؾبذتبض ّٖٓ ٔیٛضز ٘ٓیط ،تیبضید آٖ  ٚضٚـٞیبی حیبوٓ ثیط
ُٔبِٗ ٝآٖ ٔؿٍّ ثبقٙس ٔ ٚحتٛایی ضا ثطای تسضیؽ ،تیساضن ثجیٙٙیس ویٖ« ٝاللی ٝاظ» آٖ
ّٖٓ ضا زض ٘ٓط ٔربَجیبٖ پیطاضظـ ؾیبظز  ٚآ٘یبٖ ضا ثیَ ٝیطف ٔییساٖ تّٗییٓ  ٚتطثییت ٚ
والؼٞبی زضؼ ؾٛق زٞس .زض ایٗ ظٔی ،ٝٙزض ٘ٓط ٌطفتٗ «زیؿییپّیٗ» زض ثط٘بٔیٞٝیبی
زضؾی ث ٝنٛضت ضٚقٗتطی ث ٝاضتجبٌ ثط٘بٔ ٝزضؾی ٖ« ٚالل ٝاظ» ّٖٓ اقیبض ٜزاضز .اظ ٘ٓیط
ٚاغٜقٙبذتی ،زیؿیپّیٗ ٔٗطفتی اؾت ؾبظٔبٖیبفت ٝو ٝاظ ٚیػٌیٞیبی آٖ ٔٙبؾیت ثیٛزٖ
ٔحتٛا ثطای «تسضیؽ»  ٚلبثُ اؾتفبز ٜثٛزٖ آٖ ثیطای ییبزٌیطی ٔتطثییبٖ اؾیت .ثی ٝاییٗ
اٖتجبض ،زیؿیپّیٗٗٔ ،طفت ٔ ٚحتٛای ؾبظٔبٖ یبفتٙٔ ٚ ٝبؾت ثطای تّٗیٓ اؾت .ثٖ ٝجبضتی
زیٍط ،اظ خّٕ ٝذهٛنیبت ٞط زیؿیپّیٗ ،اقتٕبَ آٖ ثط ٔٗطفتی لبثیُ ییبز زازٖ  ٚلبثیُ
یبزٌیطی-یٗٙی آٔٛظ٘س -ٜاؾت .ایٗ ُّٔت ثَٛ ٝض يٕٙی ثیبٍ٘ط ایٗ ٘ىت ٝاؾت وی ٝا٘یٛأ
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ٔٗطفت ٚخٛز زاض٘س ؤٕ ٝىٗ اؾت ٘تٛاٖ  ٕٝٞآٖٞب ضا زض حٛظ ٜزیؿیپّیٗٞب
لطاض زاز .ث ٝایٗ تطتیتٗٔ ،طفتی و ٝزض حٛظ ٜزیؿیپّیٗ لیطاض ٍ٘ییطز ،ثی ٝزِییُ آٔٛظ٘یسٜ
٘جٛزٖ ثطای تسضیؽ  ٚیبزٌیطی ٔٙبؾیت ٘یؿیت(تمیپیٛض ْٟییط .)168 :1371 ،ثی ٝاییٗ
تطتیت ،زا٘كی و ٝزض حٛظ ٜزیؿیپّیٗ لطاض ٍ٘یطزٖ« ،الل ٝاظ» آٖ يٗیف اؾت ٔ ٚتطثییبٖ
ضا ثطای تطثیت ثطٕ٘یاٍ٘یعز.
اظ ٘ٓط ٞبیسٌط زؾتٍب ٜتّٗیٓ  ٚتطثیت ثبیس ث ٝفطز اخبظ ٜثسٞس وی ٝفطزییت ذیٛز ضا زض
زأ ٝٙا٘جٞٛی اظ أىب٘بت حفّ وٙس .التساضٌطایی زض چٙیٗ تّٗیٕی ضا٘ ٜساضز .ثبیس قطایُی
ایدبز وطز تب فطز ذٛز ضا ث ٝوبُٔتطیٗ ٔٗٙب "ثیبثس" .زض ایٙدیب ثیب ٔجحیث ٕٟٔیی ٔٛاخیٝ
ٔیقٛیٓ  ٚآٖ اؾتجساز حٛظٕٖٔٛ ٜی اؾتٚ .لتی تفىط تجسیُ ث ٝیه فٗ یب تىٙیه قیٛز
تحت اؾتجساز حٛظٕٖٔٛ ٜی لطاض ٔیٌیطز« .حٛظٕٖٔٛ ٜی شٙٞیت ضا أطی ثٙییبزی فیطو
ٔیوٙس ٞ ٚط چیعی ثط حؿت ٘یبظٞبی ٞط ضٚظ ٚ ٜذٛاؾتٞٝبی ثكطی فٔ ٟٓیقٛز .حیٛظٜ
ٖٕٔٛی ایٗ ٘یبظٞب ضا تٗطیف وطز ٜتٗییٗ ٔیوٙس و ٝچٍ ٚ ٝ٘ٛثب چیٖ ٝیٛأّی اییٗ ٘یبظٞیب
ثبیس اضيب ٌطزز»(خب٘ؿ .)127-126 :1387 ،ٖٛإٛٞ ٚاض ٜثٔ ٝب ٞكساض ٔیزٞس و ٝتفىط ضا
ثبیس اظ تفؿیطٞبی تىٙیىی  ٚفٗ ٔحٛضا٘ ٝآظاز وطزٕٞ .وٙیٗ ٕ٘ییتیٛاٖ آٖ ضا ثیط اؾیبؼ
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ٔفبٞیٓ اظ پیف فطو قس ٜاٖتال ثركیس .ثبیس ث ٝزا٘ف پػٞٚبٖ ٘یٖٛی اظ تفىیط ضا ٔٗطفیی
وطز و ٝزض آٖ ،ایٗ ثطزاقت و« ٝضاثُ ٝؾٛغ ٚ ٜاثػ ٜثیبٍ٘ط تٟٙب ضاثُٕٔ ٝىیٗ ّٕٖ ٚیی ثیب
خٟبٖ  ٚا٘ؿبٖٞبی زیٍط اؾت حصف قٛز ٚ .آٖٞب ثیبٔٛظ٘س وی ٝاحؿیبؼ  ٚفٟیٓ  ٚحتیی
ٖمُ(ٌِٛٛؼ) اخبظْٟٛ ٜض زازٖ ث ٝچیعٞبؾت .تفىط وكف حدبة اؾتٚ ،ی ٔتیصوط ثیٛز
و ٝثب ثطلطاضی ٘ؿجتٞبی انیُ اؾت و ٝحدبة پؽ ظزٔ ٜیقیٛز .زض زییس ٌیب ٜتطثیتیی
ٞبیسٌط ،پیسا وطزٖ زضن ٖٕیك فطز ث ٝزغسغٞٝبی ذٛز  ٚزیٍطاٖ ،ثؿیبض پطإٞیت اؾیت.
ٕ٘ی تٛاٖ ٌفتٕب٘ی ایدبز وطز و ٝثط ایٗ ؾبذتبض اؾبؾی زاظایُٟٗٔ ،ط فطأٛقی ظز  ٚییب اٚ
ضا زض ٚيٗیت ٌٍٕكتٍی ٔؿتغطق ؾبذت .زض ٘ٓبْ آٔٛظقی «زا٘كدٛٔ ٛخٛزی اؾت ویٝ
ایٗ اؾتٗساز ضا زاضز و ٝاظ آ٘وٞ ٝؿت فطاتط ضٚز تب ث ٝچیعی تجسیُ قٛز و٘ ٝیؿت .ثط٘بٔٝ
زضؾی ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝایٗ تٗبِی خؿتٗ ظٔب٘ی اظ ذیٛیف تٓٙییٓ قیٛز  ٚزض ٖییٗ حیبَ
آٔٛظٌبض ٘یع وؿی تهٛض قٛز و ٝلبزض ث ٝا٘دبْ زازٖ ایٗ ٖٕیُ تٗیبِی خؿیتٗ اظ ذیٛیف
اؾت»(ٔه وٛاضی.)264 :1377 ،
ایجاد عاللٍ بٍ تعلیم ي تزبیت در فزاگیز
ٞطٔٛٙتیه زض ٔدٕ ٔٛزٌ ٚبْ ضا پكت ؾط ٌصاقت ٝاؾت؛ اِٚیٗ ٌبْ ایٙىی ٝثییٗ ّٖیْٛ
َجیٗی  ّْٖٛ ٚا٘ؿب٘ی تفبٚت لبئُ قس ٜاؾت؛ چیعی و ٝزیّتبی ٔٛافیك آٖ ثیٛز .زٔٚییٗ
ٌبْ ایٙى ٝأطٚظٞ ٜطٔٛٙتیه ثیٗ َّٖ ْٛجیٗی  ّْٖٛ ٚفطٍٙٞی تفبٚتی لبئُ ٕ٘ییقیٛز .اظ
َطفساضاٖ ایٗ ٖمیسٔ ٜیتٛاٖ ثٞ ٝبیسٌط  ٚقبٌطز اٌ ٚبزأط اقبض ٜوطز .یٛضٌٗ ٞبثطٔبؼ اظ
خّٕ ٝنبحجٓٙطا٘ی اؾت و ٝثییٗ ّٖیَ ْٛجیٗیی ّٖ ٚی ْٛا٘ؿیب٘ی تفیبٚتی لبئیُ ٘یؿیت.
ٞبثطٔبؼ چٙیٗ ٔیا٘سیكیس و ٝأطٚظ ٜتأُٔ زض ثبة ٔٗٙی زا٘ف ،تٟٙب زض فّؿیفٕٔ ٝىیٗ
اؾت ٝ٘ ،زض زضٞ .ّٖٓ ٖٚبثطٔبؼ أیسٚاض ثٛز و ٝثیب پیطزٜثیطزاضی اظ آ٘وی ٝا ٚآٖ ضا ٖاللیٝ
حمیمی ثَ ّْٖٛ ٝجیٗی ٔیزا٘ؿت  ٚثب ٘كبٖ زازٖ ضیكٞٝبی ٖٕیك ایٗ ّٖ ْٛزض لّٕیطٚ ٚ
ٔحسٚزی اظ حیبت ،ثتٛاٖ ؾبیط لّٕطٞٚب ضا ثطای ٍ٘طقی و ٝثیفتط ضً٘ تأٚیّی  ٚتفؿیطی
زاقت ،حفّ  ٚحطاؾت ٕ٘ٛزٍ٘ .طقی و ٝزض پطت ٛآٖ ٔیتٛاٖ ٔٗٙبی اضظـٞیب ٟ٘ ٚبزٞیبی
ا٘ؿبٖؾبذت ٝضا ثب تفؿیط ٔكبضوتی ٖ ٝ٘ ٚیٙیؾیبظی خیساییآفیطیٗ زضیبفیت وطز(ثیبلطی،
.)182-180 :1375
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ٔؿأِٝای و ٝزض ایٗ ظٔیٚ ٝٙخٛز زاضز ،حبوٓ ٘كسٖ ضٚـٞبی ٔٙبؾت زض ثط٘بٔیٞٝیبی
تطثیتی زض ثطاٍ٘یرتٗ «ٖالل ٝاظ» ٔربَجیبٖ تّٗییٓ  ٚتطثییت اؾیت .ثحثیی وی ٝاؾیپطی،
ٚیّؿ ،ٖٛپطیٍٛغیٗ  ٚچٟطٜٞبی زیٍط ثب ٞیدبٖ ُٔطح وطزٜا٘س ،زض نسز آٖ اؾت وّْٖٛ ٝ
َجیٗی ضا تٛؾٗ ٝثركس  ٚافىبض ضا ث ٝخٙجف آٚضز  ٚؾؤاالت تبضیری  ٚفّؿیفی وّییسی ضا
ثطاٍ٘یعزٚ .یطاؾتبض ٔدّٝء آٔطیىبیی فیعیه ،اذیطاً افطاز ضا ث ٝؾٛی ثْٛقٙبؾی ٘یٛیٗ تٕیبْ
ٖیبضی زض تّٗیٓ  ٚتطثیت فطا ذٛا٘س ٜاؾت ث ٝضٚاثُی ٖٕیمبً ٔتفبٚت ٔیبٖ ٔطثی ٛٔ ٚيیٔٛ
تسضیؽ ٘ ٚیع ٔیبٖ ٔتطثی  ٚآ٘و ٝآٔٛذتٔ ٝیقٛزٙٔ ،دط ٔیٌطزز .ثس ٖٚتطزیس ،ایٗ فىیط
ثب زضن ایٗ ٘ىت ٝثطاٍ٘یرت ٝقس وَ ٝطحٞبی ٔتٕطوع ثط ٔؿبئُ ثؿییبض ٔحیسٚز  ٚخیسا اظ
ٔؿبئُ زیٍط ،تأثیط ا٘سوی زاض٘س(ثبلطی .)204-199 :1375 ،زض ٚالیٕ ،الظْ اؾیت ٔؿیبئُ
خعئی و ٝزض َّٖ ْٛجیٗی ٚخٛز زاضز زض ٔحسٚزٚ ٜؾیٕتیطی ویّٖ ٝی ْٛفطٍٙٞیی ثیط آٖ
تأویس زاض٘یس ،تیسضیؽ قیٛز .اضتجیبٌ فّؿیف ٝثیب ّٖی ْٛخعئیی چی ٖٛفیعییه ،قییٕی ٚ
ظیؿتقٙبؾی اظ ایٗ ٔٛي ٔٛضیكٔ ٝیٌیطز .ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٌبْ زّٔٚی ویٞ ٝطٔٛٙتییه
زض زٞٝٞبی اذیط ثطزاقت ٝاؾت -یٗٙی ٖسْ تٕبیع ثیٗ َّٖ ْٛجیٗی ّٖ ٚی ْٛفطٍٙٞیی ،ثیب
٘عزیه وطزٖ َّٖ ْٛجیٗی  ّْٖٛ ٚفطٍٙٞی  ٚا٘ؿب٘ی ث ٝیىسیٍطٔ -یتیٛاٖ اییٗ ٖاللی ٝضا
افعایف زاز .اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبیی و ٝذٍ فبنیُ ثییٗ ّٖیَ ْٛجیٗیی ّٖ ٚی ْٛا٘ؿیب٘ی ضا
وٓضً٘ ٔیؾبظ٘سٌ ،طایف ٔتطثیبٖ ضا ث ٝتّٗیٓ  ٚتطثیت افعایف ذٛاٙٞس زاز .اظ ایٙدبؾیت
و ٝزض تسٚیٗ ثط٘بٔ ٝزضؾی  ٚتطثیت ٔتطثیبٖ ثبیس ؾٗی قٛز تیب ذیٍ حبییُ ٔییبٖ ّٖیْٛ
َجیٗی  ّْٖٛ ٚفطٍٙٞی  ٚا٘ؿب٘ی ثطچیس ٜقٛز.
زالِتٞبی زییسٌبٞ ٜطٔٛٙتیىی ثیطای تّٗیٓ  ٚتطثیت ٔتٗسّز اؾیت .اظ آ٘دیب وی ٝاییسٜ
انّی ٞطٔٛٙتیه زض ٔؿأِ ٝف ٟٓثٚٝیػ ٜفٔ ،ٟٓتٗ ٟ٘فت ٝاؾت .انیٔ ،َٛجب٘ی  ٚتئٛضیٞبی
ٔطث ٌٛث ٝفٚ ،ٟٓاخس اؾتٗساز ثؿیبضی اؾت تب زض ؾیبظ  ٚویبض  ٚضٚـ ٘یٛا٘سیكبٖ تّٗیٓ ٚ
تطثیت ٔؤثط افتس .زض ایٗ زیسٌب ٜثٚٝیػ ٜزیسٌبٞ ٜبیسٌط و ٝثط فٟیٓ ٔٗٙیب تأوییس ٔییٚضظز
ّّٔٗٓ ثیبیس زض پی تیفٟیٓ ٔٗٙبی پسیسٜٞب تٛؾٍ زا٘فآٔٛظاٖ ثبقیس ٘ی ٝتجیییٗ ٔىیب٘یىی
آٖٞب ،ثطای تؿطیٕ زض فطایٙس تیّٗیٓ  ٚتیطثیت زا٘یفآٔٛظاٖ ثبیس ٍ٘طـ ٔٗٙبوب(ٚتفٟیٕی)
زاقت ٝثبقس ٍ٘٘ ٝطـ ّٖتوب(ٚتجییٙی) ث ٝقیَ ّْٖٛ ٜٛجیٗی ،اظ ٘یٓط زیسٌبٞ ٜطٔٛٙتیىی
خطیبٖ اضتجبٌ ّّٔٗٓ  ٚقبٌطز ثطای یبزٌیطی ثبیس فىٛضا٘ی ٚ ٝثی ٝزٚض اظ ٞطٌ٘ٛی ٝؾییُّٚ ٝ
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تحٕیُ ثبقس .اظ زیسٌبٞ ٜیطٔٛٙتیىی ٞبیسٌط ٞسف تّٗیٓ  ٚتطثیت ضؾب٘سٖ تطثیت قی٘ٛسٜ
ث ٝفٕٟیسٖ ٔیثبقس ،ث٘ ٝحٛی و ٝأىب٘بت ٚخٛزیٔ ،حسٚزیتٞیبْ ،طفییتٞیبی ثیٛزٖ ٚ
٘حٜٞٛبی ثٛزٖ ا٘ؿبٖ ضا ثط ا ٚآقىبض ٔیوٙس .ثٙبثطایٗ ثب تأویس ٞطٔٛٙتیه ثیط ف ،ٟٓاِٚییٗ
ٖبُٔ حیبتی زض ایٗ ٘ٓطی ٝآٖ اؾت و٘ ٝمُٓ٘ ٝط ٔربَت یب تطثیتقی٘ٛس ٜاظ َیطف فیطز
ٖبٔییُ قییٙبذت ٝقییٛز .فییطز ٖبٔییُ ٕٔىییٗ اؾییت یییه ّٔٗیٓ ثبقییس .اظ ایییٗ ض ٚثبیییس ثییٝ
تطثیتق٘ٛسٌبٖ فطنت زٞیس تییب زض ٖٚفٕٟیی وٙٙیس ٓ٘ ٚیط ذیٛز ضا زض ٔیٛضز ٔحتیٛای
آٔٛذتٙی ثطای ٖبُٔ تطثیت ٔ ٚطثی اثطاظ ٕ٘بیٙس .زض ٖٚفٕٟی و ٝاظ ؾٛی تطثیتقی٘ٛسٌبٖ
نٛضت ٔیٌیطز ایٗ فطنت ضا ثٔ ٝطثی ٔیزٞس و ٝث٘ ٝمُٓ٘ ٝط ٔیربَت پیی ثجیطز  ٚثیٝ
ایٗ تطتیت زض وبض تطثیتی ٔٛفك ُٖٕ وٙٙس(ٌ.)92 :1970 ،ٖٛ
ایجاد فُم متمابل بیه مزبی ي متزبی
ٞبیسٌط زض ثیبٖ ٘مف ٔطثی زض اضتجبٌ زازٖ ثییٗ ّٖیَ ْٛجیٗیی ّٖ ٚی ْٛفطٍٙٞیی زض
ٔمبِٖ« ٝالیك ّٖٓ ٔ ٚكىالت تّٗیٓ  ٚتطثیت» چٙیٗ ٔیٌٛیس« :ثٙٔ ٝعِ ٝیىیی اظ اخیعای
ثْٛقٙبؾی ٘ٛیٗ تّٗیٓ  ٚتطثیت-یٗٙی ضاثُ ٝخسیس ٔیبٖ ٔطثی  ٚآ٘و ٝتسضیؽ ٔییقیٛز-
ٔٗ تغییطی ٔحٛضی ضا پیكٟٙبز ٔیؤ .ٓٙطثی ٚؾیّٝای ثطای ا٘تمبَ ثؿیتٞٝیبی اظ پییف
پطزاذت ٝقسٜء ثط٘بٔٞٝبی زضؾی  ٚتطثیتوٙٙس ٜحیُوٙٙیسٌبٖ ّٕٔٗیب ثیطای ٘ٓیبْ ّٖٕیی
٘یؿت؛ ثّى ٝزض زضخ ٝا َٚحبُٔ ُٖٕ تأٚیّی -اضتجبَی ّٖٓ اؾت .ا ٚثطای ا٘دبْ زازٖ ایٗ
وبضٖ ،الیك زیٍط ضا ث ٝفطأٛقی ٕ٘یؾپبضز ثّى ٝآٖٞب ضا زض چكٓا٘ساظ ذٛز لطاض ٔییزٞیس.
فطاتط اظ ٔ ،ٕٝٞطثی ثبیس تدؿٓ ایٗ چكٓا٘ساظ ثبقس»(ثبلطی.)206 :1375 ،
ث ٝایٗ تطتیت ،چٙب٘و ٝثرٛاٞیٓ ٔتطثی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔطوع ٔ ٚتٗ انیّی زض ٖٕیُ تطثیتیی
لطاض ٌیطز ،الظْ اؾت ٚیػٌیٞبی ضفتبضی ا ٚاظ خّٕی ٝفطایٙیسٞبی قیٙبذتیاـ زض ؾیٙیٗ
ٔرتّف ضقسٖ ،الییك ٔ ٚییعاٖ اٍ٘ییعـ ا ،ٚثّیٖ ٘ٛیبَفی ،ؾیٛاثك فیطزی  ٚاختٕیبٖی ٚ
ذب٘ٛازٌی  ٚتدبضة ٌصقیتٝاـ قیٙبذت ٝقیٛز .ثیب ٍ٘یبٞی ثی ٝضٚـٞیبی ضٚاٖقیٙبذتی
ٞطٔٛٙتیه و ٝزیّتبی آٖ ضا «ثطذٛضز ٕٞسال٘ٔ »ٝی٘بٔییس  ٚقیالیطٔبذط اظ آٖ ثیب ٖٙیٛاٖ
«ؾُح فٙی» ٘بْ ٔیثطزْٚ ،یفٔ ٝطثی و ٝزض فٗبِیتٞبی آٔٛظقیی ٘میف ٔفؿّیط ضا ثیبظی
ٔیوٙس ،ایٗ اؾت و ٝثیٗ ٔتطثی  ٚذٛز پّی ثع٘س  ٚزض قٙبذت خٙجٞٝبی ٔرتّف ضفتبضی
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 ٚقرهیتی ٔتطثیب٘ف آ٘بٖ ضا ثٟتط اظ ذٛزقبٖ ثكٙبؾسٕٞ .وٙبٖو ٝزیّتیبی ٔٗتمیس ثیٛز
و ٝف ٚ ٟٓتف ّٟٓزض زضخ٘ ٝرؿتٔ ،ؿتّعْ افكبی اثٗبز ضٚا٘ی فطز اؾتٔ ،طثی ٘یع زض نسز
ثطٔیآیس و ٝث ٝاثٗبز ضٚحی  ٚضٚا٘ی ٔتطثّی ذٛز پی ثجطز .زض ٔجبحث تّٗیٓ  ٚتطثیت اظ ایٗ
تٛخٔ ٝطثی ث ٝاثٗبز ضٚحی  ٚضٚا٘ی  ٚذهٛنیبت ذب٘ٛازٌی  ٚاختٕبٖی ٔتطثیبٖ ،ثب ٖٙیٛاٖ
«انُ تٛخ ٝث ٝتفبٚتٞبی فطزی» یبز ٔیقٛز .تٛخ ٝث ٝتفبٚتٞبی فطزی ٔتطثیبٖ ،ثبٖیث
تفؿیط زلیك  ٚقٙبذت وبفی ٔطثی اظ ٚالٗیتٞبی ٟ٘فت ٝزض قرهیت فیطزی  ٚاختٕیبٖی
آ٘بٖ ٔیقٛز  ٚثیٗ ٔطثی ٔ ٚتطثی اضتجبٌ ٔؤثطی ایدبز ٔیوٙس .زض ٘تیدٕٖ ،ٝیُ تطثیتیی
ٔجتٙی ثط ٚالٗیبت قىُ ٔیٌیطز  ٚاظ پیفزاٚضیٞبی ٔطثی خٌّٛیطی ٔیقٛز ثیط اؾیبؼ
تّٗیٓ  ٚتطثیت ذٛز ٘كبٖ زٙٞسٞ ٜبیسٌطیٔ ،طثیی ٍٙٞیبْ تیسضیؽ ییه ٔٛيی ،ٔٛاخیبظٜ
ٔیزٞس ٔٛي ٔٛتسضیؽ ؤ ٝطثی آٖ ضا زض ٌفتبض ثیبٖ ٔیوٙس ،ذٛزـ ضا ٘كبٖ زٞیس٘ ،یٝ
ایٙىٔ ٝطثی ٔ ٚتطثی چیعی ثط ٔجٙبی ضٚیىطز ؾٛغٔ -ٜحٛضا٘ ٝثط چیعٞیب تحٕییُ وٙٙیس ٚ
ٔدبَ زیسٖ ضا ؾّت وٙٙس .زض ایٗ حبِت ٔٛيٖٛبت ٘جبیس اتٕؿفط  ٚثی خٟبٖ ُٔطح ق٘ٛس
ثّى ٝثبیس زض خٟبٖ ذٛزقبٖ آٔٛظا٘س ٜق٘ٛس .ایٗ أط زض نٛضتی ٕٔىٗ ٔیقٛز و ٝضٚیىطز
َجیٗی اثتسا فطٚوبؾت قٛز .زض چٙیٗ ٔٛاخٟٝای ،ذاللیت ٔطثی ٔ ٚتطثی حفّ ٔیقیٛز
 ٚوالؼ خبیی ثطای ثطٚظ حمیمت چیعٞب(٘بپٛقیسٌی) ٔیقٛز یٗٙی ٔىبٖ ،ث ٝخیب تجیسیُ
ٔیقٛز؛ خبٔ ،حّی ثطای ؾىٙی ،تفىط ،پطؾفٌطی اظ أط ثسیٟی اٍ٘بقیت ٝقیس ٚ ،ٜتفىیط،
زَ زض ٌط ٚآٖ ٟ٘بزٖ اؾت ،ایٗ حبِتٞب ثیب ؾیٌُّٝیطی  ٚثیی اٖتٙیبیی ثیٍب٘یٞ ٝؿیتٙس
(ٞبیسٌط.)32 :1993 ،
اظ ایٗ ضٔ ٚطثی ثبیس ثٔ ٝتطثیبٖ فطنت زٞس تب «زض-ٖٚفٕٟی» وٙٙس ٓ٘ ٚط ذیٛز ضا زض
ٔٛضز ٔحتٛای آٔٛذتٙی ثطای ٖبُٔ تطثیت ٔ ٚطثّی اثطاظ ٕ٘بیٙس .زض ٖٚفٕٟی وی ٝاظ ؾیٛی
ٔتطثیبٖ نٛضت ٔیٌیطز ،ایٗ فطنت ضا ثٔ ٝطثی ٔیزٞس و ٝث٘ ٝمُٓ٘ ٝط فطز ٔربَت پی
ثجطز  ٚث ٝایٗ تطتیت زض وبض تطثیتی ذٛز ٔٛفكتط ٖٕیُ وٙس(ٌب٘یی .)225 :1979 ،ٝقیبیس
ثتٛاٖ ٌفت تفبٚتی ؤ ٝی تیٛاٖ ثییٗ اضتجیبٌ ٞطٔٛٙتییه  ٚتطثییت زیٙیی زض ٌصقیتٚ ٝ
ٞطٔٛٙتیه ثب تّٗیٓ  ٚتطثیت أطٚظی لبئُ قس ،اظ ٕٞیٗ ٘ٓط اؾت .ثط اؾبؼ اییٗ ٘ٓطیی،ٝ
ٔتٗ تفؿیطق٘ٛس ٜوٕٞ ٝبٖ ٔتطثی  ٚذهٛنیبت فطزی  ٚاختٕبٖی اٚؾیت ،پیؽ اظ زضٖٚ
فٕٟی ذٛز ث ٝظثبٖ ٔیآیس ٚ ٚالٗیّبت ٟ٘فت ٝزض ٖالیك  ٚاٍ٘یعٜٞبی قیرم ذیٛز ضا اثیطاظ
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ٔیٕ٘بیس  ٚث ٝایٗ ٚؾیّ ٝثیٗ ذٛز ٔ ٚطثی پُ اضتجبَی ٔؤثطی ایدبز ٔیوٙس .ث ٝایٗ ِحبِ
اؾت و ٝزض ثط٘بٔٞٝبی تطثیتی پیكطفتٔ ،ٝتطثیبٖ ٘یع زض تهٕیٌٓییطیٞیب ٔكیبضوت زازٜ
ٔیق٘ٛس  ٚزض پی آٖ٘ ،تبیح ُّٔٛثی اظ فٗبِیتٞبی تطثیتی حبنُ ٔیٌطزز.
ثٞ ٝط حبَ ٘جبیس فطأٛـ وطز و...« ٝیه ّٔٗٓ ٔ ٓٞییتٛا٘س ٞسایت وٙس ٌٕ ٓٞ ٚیطاٜ
ؾبظز ،ث ٝؾٕت  ٚؾٞٛبی ٔرتّف حطوت وٙس ٚ ،تٕبْ زییسٌبٜٞیبی ٔٛخیٛز زض ویالؼ ضا
ثپصیطز ،...یه ّٔٗٓ ٔیثبیس ز٘یبی زض٘ٚیی قیبٌطزاٖ ضا ثیكىبفس ،ث ٝزض ٖٚآٖ ٘فیٛش وٙیس،
اظ آ٘و ٝوٞ ٝؿت ثٟط ٜثٍیطز  ٚثط آٖ ثیفعایسٔ ّٓٗٔ ،...ییتٛا٘یس ثییسیٗ زضن ثطؾیس ویٝ
یبزٌیطی ٛٞ ٚـ ٔیتٛا٘ٙس ٔب ضا ث ٝز٘یبی زیٍیطاٖ ٞیسایت وٙٙیس .زا٘یف ٞ ٚیٛـ اثیعاض
ضؾیسٖ ثٞ ٝیسف ٘ییؿتٙس ،ثیّى ٝثبَٞبیی ٞؿتٙس و ٝثٔ ٝب أىبٖ ٔیزٙٞس تب پطٚاظ وٙیٓ،
ز٘یبی زیٍطاٖ ضا ثجیٙیٓ  ٚاظ ز٘ییبی ییىسیٍط آٖٞب ضا آٌیب ٜؾیبظیٓ»(پبیٙیبض ٔ ٚیه٘بییت،
.)1995
٘ىت ٝاؾبؾی ایٗ اؾت و ٝاٌط تسضیؽ ثط اؾبؼ انٞ َٛییطٔٛٙتیه فییّؿفی ثییبقس،
زا٘فآٔٛظاٖ ذٛز ٔٗٙب ضا وكف ٔیوٙٙس .ثطای ضؾیسٖ ث ٝیه چٙییٗ ٚيیٗیتی ٔییثبییس
أىبٖ تفؿیط زض ویالؼ زضؼ ضا فیطإٛ٘ ٓٞز .اظ ٟٔٓتطیٗ ٘كب٘ٞٝبی ثطٚظ تفىیط  ٚوكیف
ٔٗٙب زض والؼ زضؼ ٔیتٛاٖ ث ٝایدبز حیطت زض زا٘یفآٔٛظاٖ ،ایییدبز ضٚاثییٍ خسییس ٚ
خصة آٖٞیب زض فطایٙیس تفىیط اقیبض ٜوطز(ثیٙیسی ٚ ًٙزیٍیطاٖ .)37 :2007 ،ییه ّٔٗیٓ
ٞیطٔٛٙتیهٔ -یحٛض ٔیثبیؿت زض پی ٔٗٙبی اٖٕبَ تطثیتی  ٚلٛاٖس ٔطثی ٌٛثی ٝتدطثیٚ ٝ
ٔكبضوت زض اٖٕبَ تطثیتیی ثبقیس .اییٗ ٔییّٗٓ ٞییٕوٙیٗ ثیی ٝزضن  ٚفٟیٓ ٌیطٜٞٚیبی
زا٘فآٔٛظاٖ  ٚقیٜٞٛبی ظ٘سٌی آٖٞب ٘یبظٔٙس اؾتًٔ .بفبً ایٙى ٝا ٚثبیس ثی ٝإٞییت فٟیٓ
ٔتمبثُ٘ ،یٓیط زضن  ٚفی ٟٓثیٗ ّٕٔٗبٖ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ ٘ ٚیع ٔبثیٗ زا٘یفآٔیٛظاٖ زاضای
ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف ،پی ثجطز(ؾدبزی.)1378 ،
ثٙبثطایٗ ثطذٛضز ٕٞسال٘ٝای و ٝزیّتبی ثط آٖ تأویس زاقت ،قٙبذت زلیمیی اظ ٔتطثیی
ثٔ ٝطثی ذٛاٞس زاز  ٚث ٝایٗ تطتیت ُٕٖ ،تطثیتی ّٖٕی ٚالٕثیٙب٘ ٝذٛاٞس قس .ثیط اؾیبؼ
آ٘و ٝثیبٖ قس ٔیتٛاٖ اٞساف یبزٌیطی ذیالق ثیط ٔجٙیبی آضاء ٞبییسٌط ضا ثی ٝقیىُ ظییط
تطؾیٓ ٕ٘ٛز.
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اَداف یادگیزی خالق بزمبىای آراء َایدگز
تٟی ٝثط٘بٔ ٝتطثیتی ثطای فطاٌیطاٖ

ایدبز ٖالل ٝث ٝتّٗیٓ  ٚتطثیت زض فطاٌیطاٖ

ایدبز فٔ ٟٓتمبثُ ثیٗ ٔطثی ٔ ٚتطثی

وتیجٍ بحث
ثب ٌؿتطـ ضقتٞٝبی ترههی زض ٔطاویع آوبزٔییه خٟیبٖٞ ،طٔٛٙتییه اظ ٔحیسٚزٜ
تفؿیط ٔت ٖٛزیٙی ذبضج قس  ٚثٖ ٝطنٔ ّْٖٛ ٝرتّفی ٕٞو ٖٛتبضیدٙٞ ،ط ،التهبزّٖ ،یْٛ
ؾیبؾی  ٚضٚاٖقٙبؾی  ٚزض پی آٖ تّٗیٓ  ٚتطثییت لیسْ ٌصاقیتٞ .طٔٛٙتییه زض قیىُ
و ٟٗآٖ ثب تطثیت زیٙی  ٚزض حٛظٚ ٜاضؾی ٔتٔ ٖٛمسؼ اضتجبٌ زاقت .أطٚظ ٜثٔ ٝحسٚزٜ
تّٗیٓ  ٚتطثیت ٘ٛیٗ ضا ٜیبفت ٝاؾت .ثب ثىبضٌیطی ان َٛحبوٓ ثط ٞطٔٛٙتیه ،ثٚٝیػ ٜتىییٝ
ثط ثٗس ضٚاٖقٙبذتی آٖٔ ،یتٛاٖ ثیٔ ٝكیىالت أیطٚظی تّٗییٓ  ٚتطثییت ٕٞوی ٖٛافیت
تحهیّی ٖ ٚسْ ٖاللٙٔٝسی ث ّْٖٛ ٝفطٍٙٞی  ٚا٘ؿب٘ی تب حس ظیبزی فبئك آٔس .ایٗ أط ثیب
٘عزیه وطزٖ ّٖ ْٛفطٍٙٞی  ٚا٘ؿب٘ی ثّٖ ٝیَ ْٛجیٗیی اظ َطییك اؾیتفبز ٜاظ قییٜٞٛیبی
ّٖٕی  ٚتأویس ثط ٘تبیح حبنُ اظ تحمیمبت ّٖٕی أىب٘پصیط اؾت .ثٙبثطایٗ ،الظْ اؾت ثب زض
٘ٓط ٌطفتٗ ٖالیك ٟ٘فت ٝزض َّٖ ْٛجیٗی  ّْٖٛ ٚفطٍٙٞی  ٚا٘ؿب٘ی  ٚقفبف ؾیبذتٗ اییٗ
ٖالیك ثطای ٔطثیبٖ ٘ ٚیع ؾٛق زازٖ آ٘بٖ ث ٝؾٕت ایفبی ٘مف ُٖٕ «تأٚیّی -اضتجیبَی»
ثیٗ ذٛز ٔ ٚتطثیبٖ٘ ،تبیح تطثیتی ُّٔٛثی ث ٝزؾت آٚضزٕٞ .وٙیٗ ثب تىی ٝثط ٘ٓطی ٝفٟیٓ
ٔیتٛاٖ ٔتطثیبٖ ضا زض اثطاظ ٖالیك  ٚاٍ٘یعٜٞبیقبٖ ثطای تهٕیٌٓیطیٞبی تطثیتیی ٔطثیی
یبضی ٕ٘ٛز  ٚزض ُٖٕ تأٚیّی -اضتجبَی ث ٝظثبٖ ٔكتطوی ضؾیس.
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اٌطچ ٝزض ٘ٓطیبت  ٚا٘سیكٞٝبی ٞبیسٌط ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ ث ٝیبزٌیطی ذیالق  ٚاٞیساف
آٖ اقبضٜای ٘كس ٜاؾت أب اظ آضاء ٚی ٔی تٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙاؾتسالَ ٕ٘ٛز وی ٝاٞیسافی ٘ٓییط؛
 -1ایدبز ٖالل ٝث ٝتّٗیٓ  ٚتطثیت زض فطاٌیط  -2تٟی ٝثط٘بٔٞٝیبی تطثیتیی ٔٙبؾیت خٟیت
ایدبز ٖاللّٕٖ ٝی زض فطاٌیط  -3ایدبز فٔ ٟٓتمبثُ ثیٗ ٔطثیی ٔ ٚتطثیی ،ثیطای ییبزٌیطی
ذالقَ ،طاحی  ٚاضائ ٝزاز ٜاؾت.
زض اؾتٙتبج ٘ؿجت ٞطٔٛٙتیه ٔسضٖ ثب یبزٌیطی ذالق ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت وٝ؛ خٟیت
ضؾیسٖ ث ٝیبزٌیطی ذالق اثتسا الظْ اؾت ثٔ ٝؿأِٛٔ ٝضز ثحث ٘عزیه قسٔ ،ؿیأِٔ ٝیٛضز
٘ٓط ضا ٔٛضز ٘مس لطاض زاز  ٚثب افیعایف فٟیٓ زض فطاٌییط  ٚویفیی ٕ٘یٛزٖ اییٗ فٟیٓ زض ا،ٚ
یبزٌیطی ذالق ضا زض ٚی ایدبز ،تمٛیت ٟ٘ ٚبزیٕٛ٘ ٝٙز .الظْ اؾت ایٗ فطایٙس ثی ٝزلیت ٚ
ٚؾٗت زیس  ٚغضف ٍ٘طی ا٘دبْ ُٔ ٚبثك فطایٙس تطؾیٓ قسٔ ٜؿیط ضا َی ٕ٘ٛز تب ٔٛٓٙض ٚ
ٞسف و ٝیبزٌیطی ذالق زض فطاٌیط اؾت ،زؾت یبفت.
ٔیتٛاٖ اؾتسالَ وطز و ٝزض ٞطٔٛٙتییه ٔیسضٖ ثی ٝییبزٌیطی ذاللب٘ی ٝإٞییت زازٜ
ٔیقٛز  ٚفطایٙس آٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝزض اثتسا ٔیثبیؿیت ضٚی ییه ٔؿیأِ ٝثی ٝتٛافیك
ضؾیسٛٔ ٚ ٜضز ٘مس  ٚا٘تمبز لطاض زاز تب ویفیت ف ٟٓزض فطاٌیط ایدبز قٛز.
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