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چکیذُ
جفکؼ ك اٌغیكیغف یا ةَ جْتیؼی اٌغیكَكرزیُ ،ؼ ٌّع فْانیث فکؼی ك ّلهی اؿث کَ درمغد صم یک ىـانَ یا كوْیث چػانف-
ةؼاٌگیؽ ةاقغ ك یا ةعّاُغ كوْیث ىّزّد را ةَ كوْیث ركقً ك ىٌهّةی ةؼؿاٌغ .اُيیث اٌغیكَكرزی ازحياّی در ایػً كاكْیػث
ٌِفحَ اؿث کَ ةغكف اٌغیكَكرزی ك ىْؼفثاٌغیكی ازحياّی ،اىکاف صم ىـائم ك چانفُػا ازحيػاّی كزػّد ٌػغارد ك رؿػانث
زاىَْقٍاؿی ٌیؽ ةَ ؿؼاٌساـ ٌيیرؿغ .دادق ُای جضلیق ةا اؿحفادق از دادق ُای ىّزػّد در ىٍػاةِ ك اؿػٍاد ،جػاىات ٌُػؼی ك
جسارب زیـحَ ىضلق گؼدآكری قغق اؿث .یافحَ ُای ىلانَ ٌكاف ىی دُغ قؼط اؿاؿی اٌغیكَكرزیّ ،لاٌیث ظّد ةٍیاد اؿث
کَ جضلق ایً ّلاٌیث ٌیازىٍغ آزادی ك رُایی از كیيّىث ك ؿهٌَ ىّاردی اؿث کَ آف را در ىْؼض جِغیغ كؼار ىیدٍُغ .ایػً
ىّارد جضکو آىیؽ ةیف از آٌکَ کاف ىلیاس ةاقٍغ ،ظؼد ىلیاساٌغ ك ىٍتِ ایً كیيّىث ك ؿهٌَای کَ ّلاٌیػث ظػّد ةٍیػاد را
جِغیغ ىیکٍغ ةیكحؼ زٍتَای دركفذٍُی دارد ك ىؼةّط ةَ انگُّای ارزقی ك ٍُساری اؿث کػَ در زٌػغگی فػؼدی ك ازحيػاّی
امضاب زاىَْقٍاؿی كزّد دارد .ىنادیق ایً كیيّىػث ك ؿػهٌَ ّتارجٍػغ از« :ركزىؼگػی»ٌ« ،تػّد اٌغیكػَی ىـػانَىضػّر»،
«ظّدداری از جضهیم ٌُؼی»« ،وْف در زىیٍَی ٌلغ جّنیغات زاىَْقٍاظحی» ك « ارزاع ةَ ىٍاةِ ةَ ىذاةَی فىیهث».
کلیذٍاشُ ّا :اٌغیكَكرزی ،ركزىؼگی ،اٌغیكَی ىـانَىضّر ،ىْؼفث ازحياّیٌ ،لغ ٌُؼی.

جأییغ ٌِایی1399/10/22:
 -1جاریط كمّؿ1399/06/17 :
 -2اؿحادیار زاىَْ قٍاؿی ىؤؿـَ ىٌانْات فؼٍُگی ك ازحياّی كزارت ّهّـ ،جِؼاف ،ایؼاف
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 .1هقذهِ
ىـانَ فلغاف یا وْف اٌغیكَكرزی ازحياّی ىیجّاٌغ گاـ ىِيی در زِث صم ایً ىـانَ ك ظؼكج فىای فکؼی ةػی-
رىق ك ةی ادؼ اٌغیكَی ازحياّی از كرًَی اٌفْاؿ ةاقغ .ایٍک ةْغ از گػقث ةیف از  7دَُ از كركد زاىْػَقٍاؿػی ك
اٌغیكَُای آف ةَ ایؼاف ةَ یلیً الزـ اؿث جا ةا ٌگؼقی اٌحلادی ةَ کیفیػث ك کيیػث اٌغیكػَكرزی ازحيػاّی در ةػیً
امضاب زاىَْقٍاؿی پؼداظحَ قّد .در ةیً گؼكقُای ىعحهف زاىَْقٍاؿی در داٌكگاقُای ایؼاف ك جْػغاد زیػادی از
اؿاجیغ در ردقُای ىعحهف ّهو ك ُوچٍیً داٌكسّیاف فؼاكاٌی کَ در ىلاًِ ىعحهػف جضنػیهی ةػَ آىػّظحً زاىْػَ-
قٍاؿی ىكغّؿاٌغ ،اٌحُار دكر از ىٌٍلی ٌیـث کَ چكو داقحی ةَ جّنیغات فکؼیّ ،هيػی ك ّيهػی امػضاب زاىْػَ-
قٍاؿی كزّد داقحَ ةاقغ .ؿیغىً ُيیً ىٌهب را از دكرکیو ٌیؽ ٌلم ىیکٍغّ :هيی کَ کيکی ةَ ةِؼكزی ةكؼ ٌکٍػغ
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ارزش چٍغاٌی ٌعّاُغ داقث« .اگؼ جضلیلاتىاف جٍِا فایغق ٌُؼی داقحَ ةاقٍغ ةایغ آٌِا را ىٌهلا ةػی ارزش داٌـػث.
اگؼ ىـائم ٌُؼی را ةَ دكث از ىـائم ّيهی ىحيایؽ ىیکٍیو ةَ ىٍْای ٌادیغق گؼفحً ىـػائم ّيهػی ٌیـػث ةهکػَ ةػَ
ّکؾ ،در پی یافحً ىّوِ ةِحؼی ةؼای صم آٌِا ُـحیو» (دكرکیو 1966 ،ةَ ٌلم از ؿیغىً.)67 :1390 ،
ىا ةا اٌتُّی از زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُایی ىّازَ ُـحیو کػَ در ةؼظػی از ىػّارد جـػهي ٌـػتی ةػؼ اٌغیكػَُػای
ازحياّی ىحلً ك ةا کیفیث ركز زِاف در آٌِا كزّد دارد ك در ةیكحؼ ىّارد ایً جـهي ُو كزّد ٌغارد .اىا ةضخ امػهی
ٌَ ىیؽاف جـهي ةؼ ایً اٌغیكَُا اؿث ةهکَ ُغؼ قٍاظث ىّاٌْی اؿث کَ در راق اٌغیكَكرزی ازحياّی ةؼای امػضاب
زاىَْقٍاؿی ایؼاٌی ،ؿغُا ك چانفُایی را فؼاُو کؼدقاٌغ .ایٍکَ در فىای ةیًانيههی صحی یک ٌُؼیػَ زػا افحػادق از
زاىَْقٍاؿاف ایؼاٌی كزّد ٌغارد زای اٌغكق ةـیاری اؿث(ٌگاق کٍیغ ةَ دایؼق انيْارؼ ٌُؼیػَ ازحيػاّی .)2004 ،اىػا
ىِوجؼ ازآف ،ایً ٌکحَ اؿث کَ ماصتاف اٌغیكَ ازحياّی در فىای فکؼی ك ّهيی داظهی ٌیػؽ ٌحّاٌـػحَ اٌػغ جّنیػغات
ىْؼفحی ةؼآىغق از ٌتّغ ك اٌغیكَكرزی داقحَ ةاقٍغ« .ىّؿـَ جاىـّف آىؼیکا در ؿاؿ  2008جْغاد کم ٌيایَ ایػؼاف در
ّهّـ ( 0/93درمغ) ،در ّهّـ ازحيػاّی ( 0/24درمػغ) ك ّهػّـ اٌـػاٌی ك ٍُػؼ ( 0/03درمػغ) اّػاـ کػؼدق اؿػث ...
جضلیلات صّزق ّهّـ ازحياّی در رژیو مِیٌّیـحی چِار ةؼاةؼ ایؼاف (ٌ 1975يایَ در ةؼاةػؼ ٌ 487يایػَ) ك جؼکیػَ دك
ةؼاةؼ ایؼاف (ٌ 995يایَ در ةؼاةؼ ٌ 487يایَ)  ...ةّدق اؿث (متّری 1387 ،ةَ ٌلم از رةاٌی ك ُيکاراف )119 :1390 ،ةػا
جّزَ ةَ ایً دادق ُا ةَ ٌُؼ ىی رؿغ قیّق ُای جّنیغ داٌف در ایػؼاف ةػَ كیػدق در صػّزقُػای ّهػّـ اٌـػاٌی ك ّهػّـ
ازحياّی ٌیاز ةَ ةؼرؿی دكیقجؼی دارد» (رةاٌی ك ُيکاراف« .)119 :1390 ،كوْیث ٌاىٍاؿب زاىَْ قٍاؿی ایؼاف در
ٌُؼ اؿحاداف ك ماصب ٌُؼافٌ ،اَؼ ةؼ ایً اؿث کَ زاىَْ قٍاؿی ةَ ٍّّاف ّهيی ةا ظاؿحگاق ٌُؼی ك فهـفی ،اؿػهّب
ُا ك ركش ُای ىٌٍلی ك ٌُؼیاجی کَ در پیٌّغ ةا زٌغگی ازحياّی ك كاكْیث آف ةاقغ ،ىضلق ٌكػغق اؿػث .از ایػً رك
كادر ةَ قٍاظث پغیغق ُای ازحياّی ك ىفِّـ ؿازی آف ُا ٌیـث کػَ در ٌِایػث ةحّاٌػغ در ةػارق ی كوػْیث زاىْػَ
ٌُؼیَ پؼدازی کٍغ» (زّادی ك جّفیقً .)60 :1390 ،تاًتایی در کحاب اةػً ظهػغكف ك ّهػّـ ازحيػاّی در فنػهی ةػا
ٍّّاف درةارق ی ةٍیاد ٌُؼی ّهّـ ازحياّی در ةاب كوْیث ّغـ جّفیق زاىَْ قٍاؿی در ایؼاف ىیٌّیـغ« :از زىػاٌی
در آغاز جاؿیؾ داٌكگاق جِؼاف ،زاىَْ قٍاؿی ةَ ٍّّاف داٌكػی ىـػحلم ىػّرد جػغریؾ كػؼار گؼفحػَ  ...در كوػْیث
ازحياّی ایؼاف دگؼگٌّی ىضـّؿی مّرت ٌگؼفحَ اؿث زیؼا زاىَْ قٍاؿی در قؼایٌی ةَ ٌُاـ داٌكگاُی ایػؼاف كارد
قغ کَ ىتاٌی ىْؼفحی فهـفَ كغیو صحی ٌؽد ماصتاف کؼؿی ُای ّهّـ ازحياّی زغیغ ،امّؿ ىـهو ىْؼفث قٍاؿػی
ةّد» (ًتاًتایی 215 :1374 ،ةَ ٌلم از زّادی ك جّفیق .)62 :1390 ،ایً اىؼ یکی از دالیهی اؿث کَ ایً ؿّاؿ را ةَ
ذًُ ىحتادر ىیکٍغ کَ «آیا زاىَْقٍاؿی جّاٌـحَ اؿث ةَ صم ىـائم ازحياّی کكّر کيکی کٍغ؟».
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ّغـ ىغاكَ در ةاب ّهم وْف اٌغیكَكرزی ازحياّی ٌَ جٍِا کيکی ةَ كوْیث ّهيی ك ٌُػؼی ىّزػّد ٌيػی-
کٍغ ةهکَ راق را ةؼای رُایی از ایً كرًَ ك یافحً ىـیؼ ىكعنی ةؼای اٌغیكَكرزی ىػی ةٍػغدُ .يػافًػّر کػَ ؿػیغ
زّاد ًتاًتایی ىی گّیغ :اٌؽكا ك فلغاف ىفِّـ اٌضٌاط در یک فؼٍُگ ةیاٌگؼ ّغـ اٌضٌاط ٌیـث ةهکَ ّػیً اٌضٌػاط
اؿث (ًتاًتایی 1373 ،ةَ ٌلم از جّؿهی ك یارىضيغجّؿکی.)127 :1387 ،
جاکیغ ةؼ اُيیث اٌغیكَكرزی ةَ ایً ظاًؼ اؿث کَ اةؽار امهی ك غایی جّنیغ ىْؼفث در ّهّـ اٌـاٌی ػ ازحيػاّی،
ّلم ك اٌغیكَی پدكُكگؼ اؿثُ« .ایغگؼ 1ىْحلغ اؿث جاریط جفکؼ ىغرف یا جفکؼ ٌُؼی ةا دکارت قؼكع ىیقّد؛ زیػؼا
اك ایً ةٍیاد اؿاؿی را در دٌیای زغیغ ىـحلؼ کؼد کَ قٍاظث ك داٌایی ةا آگاُی كرزی ك ذٍُیث فؼد آغاز ىیقّد ٌػَ
ةا ُـحی ك كاكْیث آف (ًاُایی .)214: 1393 ،پدكُكػگؼ ظػّاق از ركشُػای پّزیحیّیـػحی ُػوچػّف جسؼةػَگؼایػی
اؿحفادق کٍغ ك ةا اجکا ةؼ ىكاُغق ك جسؼ ةَ ك ةَ ةؼرؿی زِاف ازحياّی ةپؼدازد ك یا ةا اجکػا ةػَ ركیکؼدُػای پـػاادتاجی،
جفـیؼی ك ُؼىٍّجیکی ةعّاُغ جسارب ازحياّی ك ذًُ کٍكگؼاف از زِاف ازحياّی را فِػو کٍػغ در ٌِایػث ةایػغ ةػا
جّؿم ةَ كّقی اٌغیكَ ك جضهیم ،دادقُای ىّزّد را در دؿحگاق فکؼی ك ٌُؼی ظّد كػؼار دادق ك فػؼآكردقُػایی ؿػٍحؽ
قغق را از ةیً دادقُا ةیؼكف کكغ .اجکای مؼؼ ةَ یافحَُای جسؼةی یا جفـیؼی ةغكف جضهیم ك ىغاكَ در آٌِا ٌيیجّاٌػغ
راُگكای ةِتّد قؼایي ازحياّی ك جـِیم کٍٍغقی صؼکث زاىَْی اٌـاٌی ةَ ؿّی ؿْادت ةاقغ .انتحَ اگػؼ اٌغیكػَ
كرزاف ازحياّی اىؼكز اّحٍایی ةَ غایث ؿْادت ةعف ّهو در کٍار قؼیْث داقحَ ةاقٍغ!
پیفٌیاز امهی اٌغیكَكرزی ك جّنیغ ىْؼفث در ّهّـ ازحياّی صاکيیث ّلاٌیث ىـحلم اؿثّ .لاٌیحی کػَ در
فىایی آزاد ةَ ًؼح اٌغیكَ ك اٌغیكیغف ةپؼدازد (کاٌث 1376 ،ةَ ٌلم از كؼیكی .)1386 ،اىا ىـانَ ایًزػا اؿػث کػَ
فىای آزاد چَ ىفِّىی دارد؟ ةیقک فىای ىٍاؿب ؿیاؿی ،اكحنادی ك ازحياّی در ؿٌش کاف ىیجّاٌػغ ادؼاجػی را
ةؼ ایً فىای آزاد داقحَ ةاقغ اىا آٌچَ ُغؼ ك ٌگؼش ایً ىلانَ اؿثّّ ٌَ ،اىم ؿٌش کاف ك ةـحؼُای ازحياّی ایػً
فىای آزاد ةهکَ ّّاىم فؼدی ك ؿٌش ظؼد اؿث کَ آزادیُای ایً فىا را از ةیً ةؼدق اؿث ك ةَ ُيػیً ّهػث ،اىکػاف
ّلاٌیث ىـحلم را ةؼای اٌغیكيٍغاف ازحياّی جا صغ زیادی غیؼىيکً ىیکٍغ .پػیف از پػؼداظحً ةػَ ىنػادیق ایػً
ىّاٌِ ظؼد ىلیاس الزـ اؿث اٌغکی در ةاب اؿحلاؿ ك ادؼگػاری کٍكگؼاف ازحياّی در قکمگیؼی ك جغییؼ كاكْیثُػا
ك ؿاظحارُای کاف ىلیاس ازحياّی ؿعً گفث .در ًّؿ اٌغیكَی ازحياّی ةػَ مػّرت ّػاـ ك زاىْػَقٍاؿػی ةػَ
مّرت ظاص ،دك زؼیاف فکؼی ُيّارق كزّد داقحَ اؿث .اكؿ دیغگاق ٌُؼی کَ ةَ ٌلف ؿاظحارُا ك ٌُاـُػای پِػً-
داىٍَ ك کافىلیاس در فؼایٍغُا ازحياّی ك ادؼگػاری آٌِا ةؼ دیغگاقُا ك کٍف ُای کٍكگؼاف ازحياّی جّزَ داقػحَ
ك پغیغقُای ازحياّی ك اٌحعابُای کٍكگؼاف را ىحادؼ از ایً ؿاظحارُا ىی داٌـحَ اؿث؛
دكـ ،دیغگاقُای ٌُؼی کَ ةَ آزادی ،اٌحعابگؼی ك ٌلف پؼرٌگ افؼاد ك کٍكگؼاف ازحياّی در ایساد پغیغقُای
ازحياّی جاکیغ داقحَاٌغ ك جغییؼات ازحياّی ك صحی پغیغ آىغف ؿػاظحارُای ازحيػاّی پِػً داىٍػَ را جضػث جػادیؼ
ُيیً کٍكگؼاف فؼدی ىیداٌٍغٌ .يٌَُّای ىكعل ایً دیغگاق را ىی جػّاف در ٌُؼیػَُػای کػٍف ىحلاةػم ٌيػادیً،
ركشقٍاؿی ىؼدـٌگار ك ةَ مّرت کهی در اٌگارقی جْؼیف ازحياّی ىكاُغق کؼدٌ .يایٍػغقی جيػاـ ّیػار ایػً اٌگػارق
ىاکؾ كةؼ اؿث .ةؼ اؿاس ایً دیغگاق جْؼیفگؼایاف ازحياّی ةایغ ةَ ةؼرؿی قیّقی جْؼیف کٍكگؼاف از ىّكْیثُػای
ازحياّیقاف ك جادیؼ ایً جْاریف ةؼ کٍفُا ك كاکٍفُای ىحْاكػب آف جّزػَ کٍٍػغ (ریحػؽرٌُ .)757 :1390 ،ؼیػَی
کٍف ىحلاةم ٌيادیً ةیكحؼ جضث جادیؼ ىّوِ ٌّىیٍانیـو اؿثٌّ .ىیٍانیـو ىْحلغ اؿث کَ ُؼ چٍغ پغیغقُای ؿٌش
کاف كزّد دارٌغ اىا جادیؼات ىـحلم ك جْییًکٍٍغقای ةؼ آگاُی ك رفحار افؼاد ٌغارٌغ .ةیجؼدیغ ایً دیػغگاق افػؼاد را از
ٌُؼ كزّدی ّاىاف آزادی ىی اٌگارد کَ ٍُسارُا ،ةاكرُاٌ ،لفُا ك غیؼق ازحياع را ةؼ صـب ًؼحُا ك ىٍافِ قعنػی
1. Heidegger. M
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ىّرد ٌُؼقاف ىیپػیؼٌغ ،رد ىیکٍٍغ ،جْغیم ىیٌيایٍغ ك یا ةَ قکم دیگؼی جْؼیف ىػیکٍٍػغ (ُيػاف) .ایػً ركیکػؼد
ظؼد ىلیاس کَ کٍكگؼاف را جضث ٍّّاف ّاىم ٌیؽ ىْؼفی ىػیکٍػغ ،ىْحلػغ اؿػث کٍكػگؼاف ازحيػاّی ،اٌحعػابُػا
كکٍفُایقاف ٍّامؼ جْیًکٍٍغقای در ایساد جغییؼات ك پغیغقُای ازحيػاّیاٌػغ ك ایػً کٍكػگؼاف (ّػاىاف) دارای
اؿحلاؿ ٌـتی از ادؼات ؿاظحارُای کاف ىلیاس زاىَْ ُـحٍغ.
وؼكری اؿث ىنادیق ىفِّـ امضاب زاىَْقٍاؿی ىكػعل قػّد .در ایػً ىلانػَ ىٍُػّر از امػضاب صػّزقی
زاىَْ قٍاؿی ،اكؿ اؿاجیغ ایً رقحَ ُـحٍغ کَ جاکیغ امهی ىلانَ ٌیؽ ةؼ ُيیً گؼكق از زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُا اؿث.
دكـ داٌكسّیاف جضنیات جکيیهی ،قاىم داٌكسّیاف ىلٌِ دکحؼی ك کارقٍاؿی ارقغ ،ك در پایاف داٌكسّیاف ىلٌػِ
کارقٍاؿی اؿث .كاوش اؿث کَ در ایً ىیاف ٌیؽ ةیكحؼیً اٌحُار از داٌكسّیاف ىلٌػِ دکحػؼی اؿػث ك ٌيػیجػّاف از
داٌكسّیاف ىلاًِ کارقٍاؿی ارقغ ك کارقٍاؿی اٌحُػار جّنیػغ ىْؼفػث داقػث .اىػا اٌحُػار اؿاؿػی از ایػً دك گػؼكق
(کارقٍاؿی ارقغ ك کارقٍاؿی) «جيؼیً اٌغیكَكرزی »1اؿث .ةِحؼیً راق ةػؼای ایػً جيػؼیً ،ىغاكػَ در اٌغیكػَُػای
ىّزّد ك ؿْی در ایساد ىٌاةلث ىیاف گؽارقُای ٌُؼی ىّزّد ك ىنادیلی اؿث کَ در زٌغگی ازحيػاّی كاةػم ركیػث
اؿث .در زایی کَ ةیً گؽارقػُای ٌُؼی ك یافحَُای پدكُكی ىّزّد از یک ؿّ ك قؼایي ازحيػاّی كاكْػی از ؿػّی
دیگؼّ ،غـ جٌاةق ك یا صحی جٍاكىی دیغق ىیقّد ةا اٌغیكیغف در ایً جْارضُا ةَ دٌتاؿ ّهػم ایػً ّػغـ اٌٌتػاؽُػا
ةاقٍغ.
امضاب زاىَْقٍاؿی ،ظنّما اؿاجیغ ،را کَ اٌغیكَكرزی ازحيػاّی ٌغارٌػغ ك ظؼكزػی ّهيػی چكػوگیػؼی ةػَ
ىٍُّر صم ىـائم ازحياّی ك ةِتّد زٌغگی ازحياّی زاىَْ جّنیغ ٌيیکٍٍغ ىیجّاف ةَ ؿَ دؿحَ جلـیو کؼد:
.1گؼكُی از اؿاجیغ زاىَْقٍاؿی کَ اگؼچَ جـهي ٌـتی ك ٌـتحا ظّةی ةؼ اٌغیكػَُػای ىّزػّد در صػّزقی زاىْػَ-
قٍاؿی ك ّهّـ ازحياّی دارٌغ ،اىا جّاٌایی اٌغیكَكرزیٌ ،لغ ،جضهیم ٌُؼی ك در ٌِایث جّنیػغ ىْؼفػث ٌغارٌػغ .از ایػً
گؼكق ،ىْؼفحی جّنیغ ٌيیقّد چّف جّاف ٌلغ ك جضهیم ٌُؼی ك ٌگاق ىّقکافاٌَ ك در ّیً صػاؿ ؿیـػحياجیک در ىػّرد
پغیغقُا ك رظغادُای پیؼاىّف ظّد را ٌغارٌغ.
 .2گؼكق دكـ ىؼةّط ةَ آف گؼكق از زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُا اؿث کَ غایث آٌِا چیؽی زػؽ ىْؼفػثاٌغیكػی ك اٌغیكػَ-
كرزی اؿثّ .يّىا ُغؼ ایً دؿحَ از افؼاد دؿث یاةی ةَ یک یا چٍغ ؿػيث داٌكػگاُی اؿػث کػَ در مػّرت دؿػث
یافحً ةَ ایً ىّكْیثُا ،ةَ غایث ك ٌِایث آىاؿ ك آرزك ُایقاف رؿػیغقاٌػغ ك ةػؼای آفُػا صفػٍ ك اؿػحضکاـ ؿػيث
داٌكگاُی قاف از اكنّیثُای اؿاؿی اؿث .نػا از ایً گؼكق ٌیؽ ٌيیجّاف چیؽی زؽ ُياف غایػث ىضػغكد ىغٌُؼقػاف
اٌحُار داقث.
 .3اىا دؿحَ ی ؿّـ گؼكُی ُـحٍغ کَ ٌگارٌغگاف اىیغكارٌغ از دك گؼكق دیگؼ ىحفاكت ةاقٍغ ك ةَ دٌتػاؿ اٌغیكػَكرزی،
كاکاكی قؼایي ازحياّی ،صم ىـائم ازحياّی ك در ٌِایث ةؼداقحً گاىی در زِث ؿْادت زاىَْ ةاقٍغ .جيؼکؽ ایػً
ىلانَ ةؼ ُيیً گؼكق از امضاب زاىَْقٍاؿی اؿث .یٍْی کـاٌی کَ ىیظّاٍُغ از ىٌانتی کَ آىّظحَاٌغ ةػؼای ةِتػّد
زٌغگی ازحياّی ،ؿیاؿی ،فؼٍُگی ك اكحنادی ةكؼ ةِؼق ةؼٌغُ .يیً جيایم ةَ آفُػا در ىلاةػم افػؼاد دك گػؼكق دیگػؼ
فىیهث گؼاف ؿٍگی ىیدُغٌ .کحَی َؼیفی کَ ٌتایغ از ٌُؼ دكر ةياٌغ ایً اؿػث کػَ ُيػیً جيایػم ةػؼای جادیؼگػػار
ةّدف ك ؿْی در زِث صم چانفُاٌ ،اةٍِساریُای ازحياّی ػ فؼٍُگی گاـ ةـیار ىِو ك ىّدؼی ةؼای ٌیم ةَ زاىْػَ
ای ةِحؼ ك ىٌهّب اؿث .در ایً ىلانَ ؿْی ىیقّد ىّاٌِ اٌغیكَكرزی ایً گؼكق را کَ ُو جّاٌایی اٌغیكػَكرزی دارٌػغ
ك ُو دغغغَی ّهيی ك ازحياّی دارٌغ ،كاکاكی کؼد.

1 . Practice of Thinking
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اگؼ ةعّاُیو ةَ ىّوّع امهی ىلانَ ةؼ گؼدیو ةایغ ةَ جكؼیش ایً ّّاىم ّيػغجا فػؼدی ك ظؼدىلیػاس کػَ ىػاٌِ از
اٌغیكَكرزی ازحياّی در ىیاف امضاب زاىَْقٍاؿی ىی قٌّغ ،پؼداظحَ قّد .ایً ّّاىم ظؼد ىلیاس ك فؼدی ُيػاف
ارزشُاٍُ ،سارُا ،فؼٍُگ ىنؼفی ك جيایات ك جْهلاجی اؿث کَ مؼفا ةؼ جاىیً ىّفلیثُػای مػّری ،کّجػاق ىػغت ك
پّقانی جاکیغ داردٌ .يٌَُّایی از ایً ٌّع جّفیلات مّری ّتارجٍغ از :ارجلای رجتَی ّهيی ةغكف ىنغاؽ ّهيی ،ارجلای
دریافثُای ىانی ،اٌساـ ىکؼر ًؼحُای پدكُكی کَ ٌَ دغغغَی پدكُكگؼ ةّدقاٌغ ك ٌَ راقگكا ىیةاقػٍغُ ،ػوچٍػیً
ىلاالجی کَ «ٌّقحَ ىیقٌّغ جا ٌّقحَ قغق ةاقٍغ» ٌَ ایٍکَ درمغد صم ىـائم ازحياّی ةاقٍغ .در اداىَی ىلانَُ ،و
ارزشُا ك ٍُسارُایی را کَ ّلاٌیث ىـحلم را ةَ ظٌؼ ىی اٌغازد ك ُػو ٌضػّی در داـ افحػادف اٌغیكػيٍغاف در ایػً
ىّكْیثُای پّقانی ةَ جفنیم ك جنؼیش ظّاٍُغ قغ .ؿّاؿ امهی ىلانَ ّتػارت اؿػث از ایٍکػَ «ىّاٌػِ اٌغیكػَكرزی
ازحياّی در ىیاف امضاب زاىَْقٍاؿی در ایؼاف چیـث؟».
 .1-1تؼریف اًذیطٍِرزی
جفکؼ ك اٌغیكیغفُ ،ؼ فْانیث ّلاٌی را گّیٍغ کَ ةَ ٌّّی ،ىكکهی را صم ٌيایػغ ك ةػَ ٌلٌػَی ركقػٍی ةؼؿػغ .ایػً
چیؽی اؿث کَ «جفکؼ اؿحغالنی» ٌاىیغق ىیقّد .ةَ ایً ىٍْی ،جفکؼ اؿاس ك پایَی ُؼ ٌّع کكف ك اظحؼاع ك اةػغاع ك
جنّر داٌكيٍغاف اؿث (دلفی.)28 :1383 ،
 .1-2اًگیسُّای تفکر
ىیجّاف اٌگیؽقُای اٌغیكَ ك اٌغیكَكرزی را ةَ ؿَ دؿحَ جلـیو کؼد:
 .1کٍسکاكی :کٍسکاكی پایَی امهی ُؼ گٌَّ ّهو ك ىْؼفث ىی ةاقغ ك ةَ ُيیً دنیػم اؿػث کػَ اٌـػاف ىػیظّاُػغ
دریاةغ پغیغقُای زِاف چگٌَّ پیغا قغقاٌغ ك ىاُیث آفُا چیـث ك ىیاف آٌِا چَ ركاةٌی كزّد دارد .مؼؼ فِيیغف
آٌِا ىّزب روایث ظاًؼ اٌـاف ىیقّد ك اٌغیكیغف اىکاف آف را ةؼای آدىی فؼاُو ىیکٍغ.
ّ .2اكَ ةَ صم ىـائم :ككحی اٌـاف ةا ىّكْیثُای گیر ك ؿؼدرگو کٍٍغقای ركةؼك ىیقّد ،ىیکّقغ راُی پیغا کٍػغ
ك از آف كوْیث ٌاگّار ةیؼكف آیغ .ةْىی دقّاریُا ٌحیسَ ی افکار ك ّلایغ ٌادرؿث اؿث کػَ ةػا جضهیػم فؼوػیَُػای
وْیف ىیجّاف آف افکار ك ّلایغ را اماح کؼد.
 .3جيایم ٌيادیً( 1رىؽی)ّ :اكَی دیگؼ اٌـاف ةَ اٌغیكَ ك اٌغیكَكرزی ّاكَی ًتیْػی اك ةػَ کػارةؼد ٌكػاٌَ ُػا ك
ٌيادُا اؿث ك ایٍکَ آٌِا را ةَ قکم ك كانبُای گٌّاگّف در آكرد .ةَ كیدق ٌيادُای زةػاف قػٍاظحی یٍْػی قػکمُػای
ىعحهف زةاف ىٍْی دار جا ةا ُوٌّّاٌف ركاةي فکؼی ك ّاًفی ةؼكؼار کٍػغ ك ةػَ جّوػیش ك جّزیػَ پغیػغقُػای زِػاف
ةپؼدازد (قْاری ٌداد64 :1374 ،ػ.)63
ىسيَّّی ایً كیدگی ُا دالنث دارد کَ ّلم ك فْانیث ّلاٌی ٌَ ایً اؿث کَ ةایغ ُيّارق ةا ىكکات ك ىّازَ ةاقػغ
جا ةَ اٌغیكیغف صم ىكکم ٌائم قّد ةهکَ ّلم دؿحگاق ىسِؽ ك پّیایی اؿث کَ ُيّارق در فْانیث اؿث ،ىػاداىی کػَ
اٌـاف در صاؿ پّیایی ك ُّقیاری ك جّزَ ةاقغ (دلفی.)30 :1383 ،
 .1-3رٍش پصٍّص
ركش پدكُف صاوؼ از ٌّع ىلایـَای -جضهیهی 2اؿث .در ایً ركش ؿْی ىیقّد ةَ ارزیاةی اٌحلادی كوػْیث ىّزػّد
پؼداظحَ قّد ك قّاُغ ىّزّد ىّرد كاکاكی كؼار گیؼد .ایً جضلیق از زِػث ٌػّع ،جضهیهػی ك از ٌُػؼ ُػغؼ ،کػارةؼدی
اؿث ك ىی کّقغ ىـانَای راُ ،ؼچٍغ ٌُؼی ،صم کٍغ .یافحَ ُای پدكُف ىضنّؿ ىٌانَْ ىٍاةِ کحاةعاٌَ ای از یػک
ؿّ ك جسؼیَ زیـحَ ىضلق در ىضیي ُای داٌكگاُی ك فْانیث ُای جضلیلاجی از ؿّی دیگؼ اؿث.

1. Symbolic
2. Comparative - Analytical
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در ةاب ركش اجعاذ قغق ةؼای ةؼرؿی ىّوّع ك یافحً پاؿط ىٍاؿب ةؼای پؼؿف پدكُف ذکػؼ یػک ىلغىػَ الزـ
اؿث :کارؿ پّپؼ كائم ةَ  3زِاف اؿث؛ زِاف اكؿ ،زِاف اقیا ك پغیغق ُای ّیٍی ك ىادی اؿػث .زِػاف دكـ ،زِػاف
ذٍُی ك ةیً االذُاٌی اؿث .زِاف ؿّـ ،زِاف ىضنّالت ّیٍی ذًُ ك ّلم اٌـاف یا ىْلّالت اؿث .از ىكعنَُػای
زِاف ىْلّالت ایً اؿث کَ ىعهّؽ اٌـاف اؿث ،اىا از اك اؿحلاؿ پیغا ىػیکٍػغ .زِػاف ىْلػّالت ىحكػکم از زةػاف،
ادةیاتٍُ ،ؼ ،فهـفَ ،دیً ،صلّؽ ،اظاؽّ ،هوٍُ ،ؼ ،صکّىث ك دیگؼ ٌِادُای ازحياّی اؿث کَ در كانبُای ّیٍػی ك
ىادی ىاٌٍغ کحاب وتي قغقاٌغ (ىگی .)1359 ،جاکیغ ىْؼفث قٍاؿاٌَ ٌّقحار صاوػؼ ىؼةػّط ةػَ جهفیػق زِػاف اكؿ ك
زِاف ؿّـ پّپؼی اؿث .یٍْی ىّوّع ىّرد ةؼرؿی ةَ زِاف اكؿ جْهق دارد ك یک ىـانَ ّیٍی اؿث ،اىا ركش ةؼرؿػی
ك كاکاكی ایً ىـانَ صامم ىغاكَ ك جضهیم ٌُؼی ایً ىكاُغات ك جسؼةیات زِاف اكنی اؿث .ركش ّلهػی ك ٌُػؼی را
ٌيیجّاف مؼفا اٌحؽاّی ك ةغكف پایَی دادقای ك ىنغاكی داٌـث ةهکَ ىفاُیو ك اٌحؽاّات قکمگؼفحَ در ذًُ پدكُكگؼ
جا صغ زیادی صامم ىكاُغات ،جسؼةیات ك آىّظحَُایی از ىنػادیق اؿػث کػَ در ذُػً فػؼد رؿػّخ کػؼدق ك پػؾ از
زّقیغف در دیگ فکؼی پدكُكگؼ ،فؼآكردقی آف ،ظؼكزی اؿػث کػَ جؼکیتػی از ىنػادیق ك جسؼةیػات از یػک ؿػّ ك
ىفاُیو ك اٌحؽاّات از ؿّی دیگؼ اؿث ك ُوچٍیً ایً فؼآكردقی فکؼی اؿحلاؿ ٌـتی ٌیؽ از ُػؼ دك ىٍتػِ دارد چػّف
صامم یک ؿٍحؽ ٌُؼی در دؿحگاق ٌُؼی کٍكگؼ اؿث.
« ایً ركش پدكُف در چِارچّب پارادایو اٌحلادی زای ىی گیؼدُ .ـحی قٍاؿی ایً پػارادیو ىتحٍػی ةػؼ كاكػِ
گؼایی جاریعی اؿث .ةَ ایً جؼجیب کَ جنّر ىی قّد كاكْیث ُای ىّزّد كاةم درؾ اؿث ،اىا در ظػاؿ زىػاف جضػث
جادیؼ ّّاىم اكحنادی ،ؿیاؿی ،ازحياّی ،فؼٍُگی ،كّىی ك زٍـػیحی قػکم گؼفحػَ اٌػغ .ایػً كاكْیػث ُػا در كانػب
ىسيَّّ ای از ؿاظحارُایی کَ ُواکٍّف ةَ قکم «كاكْی» درآىغق اٌغ ىحتهّر قػغق اٌػغ (ىضيػغپّر .)443 :1389 ،از
ٌُؼ ىْؼفثقٍاظحی ،ایً پارادایو ةَ ىاُیث جْاىهی ،ىػاکؼقای ك ذٍُیگؼایی ىْؼفث ةاكر دارد ،یٍْی فػؼض ىػیقػّد
ىضلق ك اةدق ی ىّرد جضلیق ةا ُو ةَ ًّر جْاىهی ارجتاط داقحَ ك ارزش ُای ىضلق ٌیؽ ٌاگؽیؼ ةؼ فؼایٍغ ةؼرؿػی جػادیؼ
ىیگػارٌغ .از ایً رك ،یافحَُا ةا كؿاًث ارزشُا ُيؼاق اٌغ .الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ ایً كوِ ةَ ًّر ىػّدؼ جيػایؽ ؿػٍحی
ةیً ُ ـحی قٍاؿی ك ىْؼفث قٍاؿی را در ایً پارادایو ةَ چانف ىی کكغ؛ آٌچَ ىی جّاٌػغ قػٍاظحَ قػّد ٌػاگؽیؼ ةػا
جْاىم ةیً «ىضلق ظاص» ك اةدقی ظاص جضث ةؼرؿی ارجتاط دارد (رایٍِػارز 1992 ،ةػَ ٌلػم از ىضيػغپّر:1389 ،
.)443
 .2هَاًغ اًذیطٍِرزی اجتواػی
ىّاٌِ اٌغیكَ كرزی ازحياّی کَ در ایً جضلیق ةَ آٌِا پؼداظحَ ىی قٌّغ ىضنّؿ ىٌانَْ ىٍػاةِ ك ىحػّف ىؼةػّط ةػَ
ىّوّع از یک ًؼؼ ك جاىم ك ىغاكَ ةؼ اؿاس جسؼةَ زیـحَ ىضلق در ارجتاط ةا فْانیث ُا ك ىضیي ُػای داٌكػگاُی ك
جضلیلاجی از ًؼؼ دیگؼ اؿثّّ .اىهی کَ ّلاٌیث ىـحلم ،ةَ ٍّّاف پیف ٌیاز اٌغیكَ كرزی ،را ةَ ظٌؼ ىی اٌػغزد در
كاكِ اىکاف جّنیغ ك گـحؼش ىْؼفث ٌِفحَ را ةا ظٌؼ ىّازَ ىی کٍغ .ىْؼفث ٌِفحػَ کػَ ریكػَ در آگػاُی ،ظاكیػث،
اٌغیكَ كرزی ك دیغ ىـانَ ىضّر دارد زیؼ ةٍای جّنیغ ىْؼفث آقکار یا جنػؼیضی اؿػث کػَ زٍتػَ ی ةیؼكٌػی ك كاةػم
داكری داٌف اؿث .دؿػحَ ةٍػغی داٌػف ةػَ دك ةعػف داٌػف ٌِفحػَ ك آقػکار در ٌُؼیػَ ی جّنیػغ ىْؼفػث ٌٌّاکػا ك
ُيکاراٌف )2006( 1ةیاف قغق اؿث.

1 . Nonaka and et al
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ةؼای جّنیغ ىْؼفثٌُ ،ؼیات ىعحهفی ارائَ قغق اؿث کَ ةارزجؼیً آف انگّی چِػار ىؼصهػَ ای ٌٌّاکػا ك ُيکػاراف
اؿث .آٌِا در ىغؿ ظّد ىْؼفث را ةَ ٌّع دك ىْؼفث آقکار 1ك ٌِفحَ 2جلـیو کؼدق اٌػغ .داٌػف آقػکار داٌػف ىػغكٌی
اؿث کَ ةا كاژق ُا ،نغات ك کهيات ةَ ؿادگی كاةم ةیاف ك اٌحلاؿ اؿث در صانیکػَ داٌػف ٌِفحػَ ،ةنػیؼت ،ذٍُیػات ك
داٌف ٌاىغكٌی اؿث کَ ةَ ؿادگی كاةم اٌحلاؿ ك ارائَ ٌیـث .داٌف مؼیش داٌكی كاةػم رىؽگػػاری ك در ٌحیسػَ كاةػم
پؼدازش آؿاف ،اٌحلاؿ ك ذظیؼق در پایگاق دادق ُا ك اًاّات در ؿازىاف اؿث .داٌػف آقػکار را ىػی جػّاف ةػَ مػّرت
راٍُياُا ،زؽكات آىّزقی ،ركیَ ُای اٌساـ کار ك ؿایؼ ىکحّةات ؿازىاٌی ارائَ ٌيّد .در ىلاةم ،داٌف ٌِفحػَ ك وػيٍی
داٌف ىكعنی اؿث کَ ةَ آؿاٌی كاةهیث رىؽگػاری ك اٌحلاؿ ك آىّزش را ٌغارد .ایػً ٌػّع داٌػف ریكػَ در اّيػاؿ ك
رفحارُای قعنی ،ارزش ُا ،جسؼةیات ك انگُّای ذٍُی دارد ك یکی از ىٍاةِ ُّیو داٌایی در ؿػازىاف ُػا اؿػث .اگػؼ
داٌف ةكؼی ةَ مّرت کّق یعی در ٌُؼ آكریو ةعف کّچک ك ةیؼكٌی آف داٌف آقکار ك ىغكف اؿث ك ةعػف ةػؽر
جؼ آف داٌف ٌِفحَ ك ويٍی .ایً ٌكاف دٍُغق اُيیث داٌف ٌِفحػَ در ىسيّّػَ ی داٌػف ةكػؼی اؿػث (ةػَ ٌلػم از
ةاكؼی .)95 :1389 ،در كاكِ ىغؿ چِار ىؼصهَ ای جّنیغ ىْؼفث ٌٌّاکا ك ُيکاراٌف ةَ قکم زیؼ اؿث:
داٌف آقکار)(T
T

َِّر ظارزی داٌف
E

جؼکیب ك ایساد داٌف ةؼجؼ
T E
E

داٌف ٌِفحَ)(E
T

زاىَْپػیؼی
T
دركٌی قغف
E

) (Eداٌف ٌِفحَ

)(Tداٌف آقکار

ضکل  :1هذل چْارهرحلِ ای تَلیذ داًص (ًًَاکا ٍ ّوکاراى 2000 ،تِ ًقل از تاقری.)95 :1389 ،
در ىؼصهَ اكؿ (زاىَْ پػیؼ ی) داٌف ٌِفحَ افؼاد ةَ یکغیگؼ ىٍحلم ىی قّد .افؼاد در زهـات ك ةا قػؼکث در کارُػای
زيْی قؼیک اٌغیكَ ُای ُو ىی قٌّغ ك در داٌف ٌِفحَ یکغیگؼؿِیو ىی قٌّغ .در ایً ىؼصهَ ُيَ ىی کّقٍغ جػا
جفکؼ ك اصـاس دیگؼی را دریاةٍغ ك ةَ ذًُ دیگؼی ٌفّذ کٍٍغ .در ىؼصهَ دكـ کَ آف را ىؼصهَ َِّر ّیٍػی ك ةیؼكٌػی
داٌف ٌاىیغق اٌغ ،داٌف دركٌی ىٍحلم قغق در ىؼصهَ پیكیً ةَ مّرت داٌػف ّیٍػی ك كاةػم اٌحلػاؿ در ىػی آیػغ .در
ىؼصهَ ی ؿّـ کَ ىؼصهَ جؼکیب ك جهفیق ٌاىگػاری قغق اؿث داٌف آقکار ك ةیؼكٌی ىؼصهَ كتم ةَ داٌف پیچیػغق جػؼ
ك كاةم فِو جؼ جتغیم ىی قّد .در كاكِ ةا جهفیق داٌف ُای ىحٍّع ك ىعحهف ،داٌكی جؼکیتی ك کاىم صامم ىی گؼدد.
ىؼصهَ چِارـ دركٌی ؿازی داٌف ٌاـ گؼفحَ اؿث کَ ًی آف داٌف ةیؼكٌی ك آقکار کاىم کَ صامم جؼکیػب ك جهفیػق
دیغگاق ُای زيْی اؿث ةَ داٌف ٌِفحَ در دركف افؼاد جتغیم ىی قّد (ةاكؼی.)97-98 :1389 ،
در كاك ِ ىّاٌِ اٌغیكَ كرزی ك جّنیغ ىْؼفث کَ در ایً ىلانَ ىّرد ةؼرؿی كؼار ظّاُغ گؼفث ؿتب ىػی قػٌّغ جػا
جّنیغ ةعف ٌِفحَ ك ويٍی ىْؼفث ،کَ ةعف ىِو جؼ ك فؼةَ جؼی از ىْؼفث اؿث ،را ةا چانف ىّازَ کٍغ .ایػً ىّاٌػِ
از ًؼیق جىْیف ةعف ٌِفحَ ىْؼفث -کَ ُياف اٌگیؽق ،اٌػغیف كرزی ،فؼایٍػغُای پیچیػغق ذٍُػی ،كاکػاكی ىـػائم
پیؼاىّف ك ایساد صـاؿیث ٌُؼی ىضللاف ٌـتث ةػَ پغیػغق ُػای اًػؼاؼ اؿػث -اىکػاف جّنیػغ ىْؼفػث ك ُيچٍػیً
گـحؼش اٌغیكَ كرزی را در ىیاف امضاب زاىَْ قٍاؿی ةا ظٌؼ زغی ىّازَ ىی کٍغ.
1 . Ticit
2 . Emplicit
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در اداىَ ةَ ىْؼفی ك ةؼرؿی جفنیهی ىِيحؼیً ىّاٌْی کَ ىی جّاٌٍغ زؼیاف اٌغیكَ كرزی ك ةػَ دٌتػاؿ آف جّنیػغ
ىْؼفث ك داٌف را در ىیاف امضاب زاىَْ قٍاؿی در زاىَْ ّهيی ایؼاف ةا چانف ىّازَ کٍٍغ پؼداظحَ ىی قّد.
 .2-1رٍزهرگی
ركزىؼگی 1یا ركزىؼق قغف یا گؼفحار آىغف در گػؼداب فؼایٍػغُا ك ىّكْیػث ُػای جکػؼاری ،یکٍّاظػث ك ّػادتكارقی
زٌغگی ،ىِوجؼیً ىاٌِ اٌغیكَكرزی در ىیاف امضاب ّهّـ ازحياّی اؿث .ایً كوْیث ةاّخ ىیقّد کَ ٌتػّغ ،جّنیػغ
اٌغیكَ ك ةَ دٌتاؿ آف جّنیغ ّهو ةَ ىعاًؼق افحغ ك درٌحیسَ ةؼای صم ىـائم ازحياّی گاىی ةؼداقحَ ٌيیقّد یا اگػؼ
ُو ةؼداقحَ ىیقّد آٌلغر ٌاپعحَ ،کوىایَ ك کوجّاف اؿث کَ کاری از پیف ٌعّاُغ ةؼد .افحادف در داـ ىلػّالت کػو-
اُيیث زٌغگی ركزاٌَّ ،ادت کؼدف ةَ زٌغگی یکٍّاظث ك ةَدكر ىاٌغف از چانفُای ذٍُی ،جْيػق ك جفکػؼ در ىـػائم
اًؼاؼ ،ىؼازَْ ةَ ىٍاةِ زغیغ ك اکحفا ةَ ذظیؼق داٌف ىّزّدُ ،ؼ گٌَّ اصـاس ٌیاز ةَ ّهو آفؼیٍی ك اٌغیكػَكرزی را
جىْیف ىی کٍغ .ركزىؼگی دارای ؿَ ةْغ ّهيی ،فؼٍُگی ك اكحنادی اؿث کَ ایً ؿَ ةْغ در ّیً اؿػحلاؿ ٌـػتی از
یکغیگؼ ،کاىا ٌـتث ةَ یکغیگؼ جادیؼ ك جادؼ ظّاٍُغ داقث .در اداىَ ةَ جّویش ُؼ ؿَ ةْغ پؼداظحَ ىیقّد.
الف :رٍزهرگی ػلوی :ایً ةْغ از ركزىؼگی ةَ ایً كاكْیث اقارق دارد کَ اُم اٌغیكَ ةَ كوْیحی گؼفحار آىغق اٌغ کَ
ةَ اًاّات ك داٌف پیكیً ظّد جکیَ کؼدق ك از جغییؼ ك جضّالت صّزق ی ّهيی ظّد یا آگاُی کػافی ٌغارٌػغ ك یػا در
مّرت آگاق ةّدف از ایً جغییؼات ،ةا ّيق ك ژرفای الزـ ةَ دركف ایً جضّالت ّهيی كارد ٌيیقٌّغ ك ٌحیسَی ىٍاؿتی
ُو از ایً دؿحاكردُای ّهيی کـب ٌيیکٍٍغ ك در ایً كوْیث ركقً اؿث کَ ذظیؼق ی داٌف آٌاف از ایً جضػّالت
ك پیكؼفثُای ّهيی ةیةِؼق ىیىاٌغ .ایً ةْغ از ركزىؼگی ةاّخ ىیقّد کَ اؿاجیغ ّهّـ ازحياّی ةَ ُيػاف جانیفػات،
ىلاالت ،زؽكات ك ىٍاةِ درؿی کَ در اكایم جغریؾ ظّد فؼاُو کؼدق ةّدٌغ اکحفا کٍٍغ ك ؿػْی در ةػازٌگؼی ،امػاح ك
جّؿَْی ایً ىّارد ٌغاقحَ ةاقٍغٌ .حیسَ ایً كوْیث ایً ظّاُغ ةّد کَ ؿٌش ّهيی امضاب زاىَْقٍاؿی ؿیؼ رقػغ
ك جکاىم ٌعّاُغ داقث ك در ُياف ٌلٌَ ىحّكف ىیقّد ك ؿکّف ّهيی را ةَ ةار ىی آكرد کَ صحی ىيکػً اؿػث ؿػیؼ
ٌؽك نی ٌیؽ در داٌف آٌاف پغیغ آكرد .ایً ركزىؼگی ّهيی ةَ ُيیً زا ظحو ٌيیقّد ةهکَ ةا كوْیث ٌگؼافکٍٍػغقجػؼی
ىّازَ اؿث؛ ایً كوْیث ُياف رقغ فؽایٍغق «جب ركزىَاٌغكزی» اؿث.
ایً جؼکیب ىفِّىیِ ٌاُيگّف ةَ ایً كاكْیث اقارق دارد کَ امضاب زاىَْقٍاؿی ىلاالت ،کحابُا ك ًؼحُػای
پدكُكی را ىی ٌّیـٍغ کَ مؼفا رزكىَ یا ُياف ؿّاةق ّهيی دؿث ك پا کٍٍػغٌ .ػَ درد ك دغغغػَای پیؼاىػّف اٌحعػاب
ىّوّّات ةّدق ك ٌَ ٌگؼاٌی در ةاب ادؼگػاری ایً فؼاكردق ُای ةْىا قتَ ّهيی دارٌغ .جْػغد ىلػاالت ٌّقػحَ در ًػّؿ
ؿاؿ ك جْغد ىسات در اّحتارُای ىعحهف گّاق ایً جيایم فؽایٍغق ةَ کـب ذظایؼ مّری ّهيی اؿث جا از ایً ًؼیػق
ةحّاٌٍغ ىؼاجب داٌكگاُی ،کَ آٌِا ٌیؽ مّری قغقاٌغ ،را کـب کٍٍغ .ةا ؿؼّث ك ةغكف جّزَ ةػَ کیفیػثٌ ،یازىٍػغی ك
راُگكا ةّدف ىلاالت ك ؿایؼ جانیفات ،قاُغ جّنیغ فؽایٍغق ك افـار گـػیعحَی ىٍػاةِ داٌكػگاُی ُـػحیو .ةػؼ اؿػاس
گؽارش ؿایث كزارت ّهّـ ،جضلیلات ك فٍاكری ایؼاف در جیؼ ىػاق ٍّ 76 ،1394ػّاف ىسهػَ اظحنامػی صػّزقی ّهػّـ
ازحياّی در داٌكگاق ُا ،پدكُكگاق ُا ك پدكُكکغق ُای ىعحهف کكّر ىٍحكؼ ىیقٌّغ (ؿایث كزارت ّهّـ ،جضلیلات
ك فٍاكری .)1394/05/17 ،در کٍار ایً ىسات ةایغ جْغادی از ىسات صّزق ی ّهّـ ؿیاؿی ،انِیات ،جػاریط ،زغؼافیػا
ك ركاٌكٍاؿی را ٌیؽ افؽكد زیؼا ىٌانْات ّهّـ ازحياّی ةٍاةؼ ظامیث ةیً رقحَ ای ةّدف اىکاف چاپ در ایً ٌكؼیات را
ٌیؽ دارٌغ.
ایً جيایم ةَ رزكىَاٌغكزی جا زایی پیف ىیركد کَ گاُی داٌكسّیاف از اٌغیكَكرزی ةازداقحَ ىیقٌّغ ك آٌِػا را
ٌیؽ مؼفا ةَ ٌّقحً ىلاالت ك جانیفاجی ؿّؽ ىی دٍُغ کَ ةَ ؿؼّث ك ةا کيحؼیً دردؿؼ ةػَ چػاب ةؼؿػٍغٌ .گارٌػغگاف
1. Routinizing
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ةارُا قاُغ جاش ٌافؼزاـ داٌكسّیاف ىلاًِ ىعحهف جضنیهی ةؼای ارائَ ی ایغق ُای ٌّ ك ظاؽ ةػؼای جتیػیً پغیػغق
ُای ازحياّی ةّدق اٌغ کَ ةا ىعانفث گؼكق آىّزقی ىؼةًَّ ىّازَ قغق اؿث .در ىلاةم ،ةؼظػی از اؿػاجیغ ىضحػؼـ ةػَ
ایً داٌكسّیاف پیكٍِاد کؼدق اٌغ کَ جئّری ُای زاافحادق را ةؼای چٍغىیً ةار آزىّف کٍٍغ ك ةا آزىّف فؼوػیَ ُػایی
کَ ادتات قاف از پیف ىكعل اؿث فؼایٍغ رؿانَ یا ىلانَ ةَ اٌحِا ىی رؿغ ك آٌچػَ کػَ ىغفػّؿ ىػی ىاٌػغ ىتاصذػَ ك
ىکاقفَ در ةاب ایغق ی زغیغی اؿث کَ در اةحغا كزّد داقحَ اؿث .جئّری ُػا ُػغایحگؼ پدكُكػگؼاف اٌػغ اىػا جّنیػغ
ىْؼفث ك ٌؽدیک قغف ةَ كاكْیث ُغؼ امیم ّهو اؿث کَ در ایً چؼظَ ىْیّب ىّرد غفهث كػؼار ىػی گیػؼد .صػاؿ،
صکایث ایً جانیفات ُياف صکایث «ىٍاؿکگؼایی» راةؼت ىؼجً اؿثُ .ياف ًّر کَ ىؼجّف درىْؼفی اٌّاع قیّقُػای
ٌاُيٍّایی در زاىَْ ةَ چِار ٌّع اةغاع ،ىٍاؿکگؼایی ،اٌؽكا ك ًغیاف اقارق ىػیکٍػغ ،ىْحلػغ اؿػث زىػاٌی کػَ افػؼاد
اُغاؼ فؼٍُگی (در ایٍسا جّنیغ ّهو ةَ ىٍُّر صم ىـائم ك چانف ُای ازحياّی) را از یاد ىی ةؼٌغ ك مؼفا ةَ رفحارُا
ك ٍُسارُای ىّرد پػیؼش ازحياّی (در ایٍسا جانیفات ك ىلانٌَّیـی اىا ةغكف جّزَ ةَ اُغاؼ فؼٍُگػی) گػؼدف ىػی-
ٌٍِغ ،دچار ٌّّی ٌاُيٍّایی از ٌّع ىٍاؿکگؼایی ىیقٌّغ کَ ُغؼ فغای كؿیهَ ك اةؽار ىیقّد (ریحؽر .)1384 ،
ب :رٍزهرگی فرٌّگی :ةْغ دكـ ركزىؼگی کَ ةا ةْغ اكحنادی آف ارجتاط جٍگاجٍگی دارد ةػَ قػکمگیػؼی ارزشُػا ك
ٍُسارُایی در امضاب زاىَْ قٍاؿی دارد کَ ًتق آف ،آٌاف در داـ زٌغگی ؿٌضی ك ىادی دٌیػای ىنػؼفی ك ؿػتک
زٌغگی ىنؼؼگؼا گؼفحار ىیآیٍغ .قکمگیؼی ّادتكارق ُایی ىاٌٍغ جّْیه ك ةِتّد اىکاٌات زٌغگی ةَ مّرت ىکػؼر ك
در صغ ایغقآؿ جا ةا پایگاق «اؿحاد داٌكگاق» ُياٍُگی داقحَ ةاقٍغّ ،اكَ ی فؽایٍغق ةَ داقحً ؿيثُای ىعحهػف در
1

داٌكکغق ك داٌكگاق ك صحی در ىؼاکؽ جساری ك اكحنادی ظارج داٌكگاق از ایً دؿحَ از ركزىؼگی فؼٍُگی اؿث .ىنػهش
ك اٌغیكيٍغازحياّی ةَ ىٍُّر زؼیافؿازی فکؼی ،ادؼگػاری ازحياّی ،ةِتػّد قػؼایي زاىْػَ ك ةؼداقػحً گػاـُػای
ّهيی ك ّيهی در زِث صم ىْىات ك چانفُای ازحيػاّی ةایػغ در زایگػاُی كػؼار داقػحَ ةاقػغ کػَ از فامػهَای
ىٍاؿب ةَ ُـحیُا ك ةایغُا ك ٌتایغُای زاىَْ ك زٌغگی ازحياّی ةٍگؼد .ایٍکَ ظػّد اك در كؿػي ارزشُػای زٌػغگی
ركزىؼق ك ىادی گؼفحار آیغ ىاٌِ ةؽرگی ظّاُغ ةّد جا اك ةحّاٌغ رؿانث اٌغیكَكرزاٌَی ظػّد را ایفػا کٍػغ .ةػؼای ةؼرؿػی
درؿث ك ُيَ زاٌتَ ی ىّوّع یا پغیغق صفٍ فامهَ ىٍاؿتی از پغیغق وؼكری اؿػث .اىػا امػضاب زاىْػَقٍاؿػی در
ّيّـ ىّارد آٌچٍاف در دركف ارزشُای صاکو زاىَْ اؿحضانَ قغقاٌغ کَ ٌيیجّاٌٍػغ ٌگػاُی ُيػَ زاٌتػَ ،كاکاكاٌػَ ك
اٌحلادی ةَ قؼایي داقحَ ةاقٍغ .ایً كوْیث ةاّخ ىیقّد کَ امضاب زاىَْقٍاؿی ةا ىحفکؼیً صّزقُای ّهيی کػَ
رؿانث کوجؼی در ایً ةاب دارٌغ ،جفاكت ٌگاق ك اٌغیكَای ٌغاقحَ ةاقػٍغ ك کػٍفُػای آٌػاف ك یػا رکػّد فکػؼی آٌػاف
ظّاؿحَ یا ٌاظّاؿحَ كوْیث ٌاةٍِسار ازحياّی ػ فؼٍُگی را ةازجّنیغ جلّیث ىیکٍغٌ .گؼافکٍٍغقجؼ آف اؿث کػَ ایػً
ركزىؼگی فؼٍُگی ٌلف ةـیار ٌیؼكىٍغی در جىْیف ذًُ ىـانَ ىضّر امضاب زاىَْقٍاؿػی دارٌػغ .ایػً ىٌهػب در
اداىَ ةضخ ظّاُغ قغ.
ج :رٍزهرگی اقتصادی :ایً ةْغ از ركزىؼگی ةـیار ظٌؼآفؼیً اؿث چّف ؿتب ىیقّد امػضاب زاىْػَقٍاؿػی در
ّافیثًهتی ك چانفگؼیؽی گؼفحار آیٍغ کَ ٌحیسَ آف وْف ك صحی ٌاةّدی اٌغیكَكرزی ىیقّد .كػتا ذکػؼ قػغ کػَ
پیف ٌیاز ّلاٌیث ظّد ةٍیاد رُایی از كیيّىث ك ؿهٌَ اؿث اىا ّافیثًهتیّ ،ادت ةَ رفاق ك دؼكتاٌػغكزی از ىٍػاةِ
كغرجيٍغ اّياؿ ؿهٌَ ك ؿهب آزادی ةؼای اٌغیكَكرزی اؿث .ایٍکَ امضاب زاىَْقٍاؿی جيؼکؽ ك جّاف ظّد را مػؼؼ
ةِتّد ك اٌتاقث ُؼ چَ ةیكحؼ دؼكت ،رفاق ك آؿایف کٍٍغ ةاّخ ىیقّد کػَ دریچػَ اٌغیكػَ مػؼفا ةػؼ ُيػیً ىػّارد
گكّدق قّد ك در ایً كوْیث زاةسایی در اُغاؼ رخ ىیدُغ کَ ةؼ ًتق آف ُػغؼ زاىْػَ قٍاؿػاف از صػم ىـػائم
ازحياّی ك جّؿَْ ی ظؼد اٌـاٌی ك ؿْادت ةكؼی ةَ جاىیً ىْیكث صؼکث ظّاُغ کؼد ك در ایً قؼایي ،اىکاف ایٍکَ
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ّافیثًهتاف ةَ دٌتاؿ كاکاكی ىـائم ك صم آٌِا ةاقٍغ ةـیار وْیف ةَ ٌُؼ ىیآیغ« .امضاب ةؼزـحَ ىلػاـ ،دػؼكت ك
ىٍؽنث در ُیئث صاکيَ ةَ ظاًؼ درگیؼی ةا ىـائم ركزىؼق ،ةػؼای آقػٍایی ةػا چػانفُػای اؿاؿػی فؼمػث چٍػغاٌی
ٌغارٌػغ» (كؼیكػی .)20 :1392 ،امػضاب زاىْػَقٍاؿػی در ایػػً كوػْیث از «ىنػهضاف ازحيػاّی» ةػَ «کارىٍػػغاف
ازحياّی» جتغیم ىیقٌّغ کَ كَیفَ ظّد را مؼفا جغریؾ دركس از پیف جْییً قغق ك ّيّىا جکؼاری ىػیداٌٍػغ کػَ
در ىلاةم ةایغ ىلؼری ك درآىغی ك ُوچٍیً ىٍؽنحی کـب کٍٍغ در صانیکَ رؿانث امهی آىّزش ٌضّقی اٌغیكػَكرزی
ةَ داٌكسّیاف ك ُوچٍیً از ؿّی ظّد آٌاف ةؼای قؼایي زاىَْ اؿثّ .ادت ةػَ اٌفْػاؿّ ،افیػثًهتػی ك فىػای اىػً
قغهی ةاّخ ىیقّد کَ زِث جانیفات ك فؼاكردقُای ّهيی ٌیؽ ُوؿّ ةا ةازجّنیغ ُيیً ركزىؼگی ك یکٍّاظحی ةاقػغ ك
ایً كوْیث ىیجّاٌغ ذًُ ىـانَ ىضّر را ةَ مّرت زغی در آٌاف جىْیف کٍغ.
درةاب جفاكت ركزىؼگی اكحنادی ك فؼٍُگی ةایغ گفث ایً دك ةْػغ از ركزىؼگػی در ّػیً ارجتػاط كدیلػی کػَ ةػا
یکغیگؼ دارٌغ اىا جفاكت ىِ يی ٌیؽ ةیً ایً دك كزّد دارد ك آف ایً اؿث کَ ركزىؼگی فؼٍُگی ةَ قکم گیؼی ،جلّیث
ك ٌِادی قغف ارزش ُا ك ٍُسارُای ركزىؼق ،کَ ىٍاؿب ّاىَ افؼاد زاىَْ اؿث ٌَ ىحفکؼاف ك اٌغیكيٍغاف ،اقارق دارد
در صانیکَ ركزىؼگی اكحنادی زٍتَ ةیؼكٌی ك ّيهیاجی قغق ی ایً ٌُاـ ارزقی اؿث .در كاكِ ركزىؼگػی فؼٍُگػی ةػَ
ٌُاـ ارزقی ركزىؼگی ك گؼفحار آىغف در پیچ ك ظو ُای زٌغگی ّّاىاٌػَ اقػارق دارد کػَ دغغغػَ ُػا ك ٌگؼاٌػی ُػای
ّاىیاٌَ ای ٌیؽ ایساد ىی کٍغ اىا ركزىؼگی اكحنادی ةَ آف ةعف از اكغاىات ،جاش ُا ك ؿؼىایَ گػػاری ُػای ىػانی ك
فکؼی اقارق دارد کَ ةَ دٌتاؿ جاىیً ٌیازُای ىادی ةا ركیکؼدی ّاىیاٌَ ك گؼفحار آىغف در چؼظَ زٌغگی ركزىؼق اؿػث.
در كاكِ اگؼ ةؼ اؿاس ىغؿ پارؿٌّؽی ةعّاُیو ؿػعً ةگػّییو ىػی جػّاف ركزىؼگػی فؼٍُگػی را در ٌُػاـ فؼٍُگػی ك
ركزىؼگی اكحنادی را در ٌُاـ ازحياّی پارؿٌّؽ زـحسّ کؼد.
اىا ؿّاؿ اؿاؿی کَ ىیجّاٌغ ىٌؼح ةاقغ ایً اؿث کَ «ركزىؼگی ػ کَ ّيغق جػؼیً ىػاٌِ اٌغیكػَ كرزی اؿػث ك
ؿایؼ ىّاٌِ اٌغیكَكرزی ازحياّی را جضث جادیؼ كؼار ىیدُغ ػ چگٌَّ ةَ كزّد ىیآیغ؟»« ،چؼا ةؼظػی از افػؼاد در داـ
انگُّای ارزقی ك ٍُساری ركزىؼگی گؼفحار ىیآیٍغ؟»« ،چَ کـاٌی ةَ ىؼض ركزىؼگی دچار ىیقٌّغ؟» .ةػؼای پاؿػط
ةَ ایً ؿّاؿ ُا ىیجّاف ةَ جفاكت در ٌّع ّلاٌیث افؼاد اقارق کؼد؛
در اٌغیكَ ىاکؾ كةؼ چِار ّلاٌیث كزّد دارد کَ ىحٍاؿب ةا ایً چِػار ّلاٌیػث چِػار ٌػّع کػٍف ٌیػؽ كاةػم
جكعیل اؿث:
-1ػقالًیت ػولی  :آف ٌّع از ّلاٌیث اؿث کَ ىا ُيگی ةؼ ىتٍایی ركزاٌَ ةؼای رؿػیغف از یػک ُػغؼ ةػَ
ُغؼ دیگؼی آف را ةَ کار ىیةؼیو .ىا ةا جّزَ ةَ كاكْیثُای قؼایٌی کَ ةا آفُا ركةؼك ىیقّیو ؿْی ىػی-
کٍیو ةا ُؼ ىكکهی کَ كزّد دارد ىلاةهَ کٍیو ك ىٍاؿبجؼیً قیّقی ٌیم ةَ ُغؼ ظّد را دریاةیو.
-2ػقالًیت ًظری :ىحىيً جاقی ةؼای ىِار کؼدف كاكْیث ةػَ ًػؼزی قػٍاظحی از ًؼیػق رقػغ ىفػاُیو
ُؼچَ ةیكحؼ اٌحؽاّی اؿث .ىذا جاشُای قٍاظحی کارقٍاؿاف ةؼای صم ىكکم جؼافیک اٌساـ ىیدٍُغ.
-3ػقالًیت راتی ُ :ياٌٍغ ّلاٌیث ّيهی قاىم ّيم ىـحلیو اؿث .در ایٍسا اٌحعاب ىٍاؿبجػؼیً کػٍف
ةؼای اٌساـ دادف ةَ كؿیهَی ارزشُای ىحْانیجؼ ُغایث ىیقّد ك ٌَ ةَ كؿیهَی جسؼةَُػای ركزاٌػَ ك جفکػؼ
ّيهی.
-4ػقالًیت صَری  :ایً ٌّع ّلاٌیث ةؼای كةؼ از ؿایؼ كزّق ّلاٌیث ةػا اُيیػثجػؼ اؿػث .ایػً ّلاٌیػث
ىحىيً اٌحعاب ىٍاؿبجؼیً کٍف ىتحٍی ةؼ كّاّغ ،جٍُیيات ك كّاٌیٍی اؿث کَ ةَ ُيػَ ىؼةػّط ىػیقػّد.
ىّرد کاؿیک آف ةّركکؼاؿی ىغرف اؿث (ریحؽر.)73-4 :1389 ،
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ةؼای ایً ىلانَ دك ٌّع ّلاٌیث اُيیث دارد کَ ُؼ کغاـ از ایً ّلاٌیثُا ىػیجّاٌٍػغ انگػّی فکػؼی ،ارزقػی ك
ٍُساری ظامی را در ىیاف زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُا ایساد کٍغ .چَ ةـا ایً دك ٌّع ّلاٌیث ىػیجّاٌٍػغ ىّزػغ دؿػحَ
ةٍغی ّاـجؼی در ىیاف ٌّع ةكؼ ةاقٍغ .یٍْی فؼاجؼ از دایؼق زاىَْقٍاؿی ةحػّاف ٌػّع ةكػؼ را ةػؼ اؿػاس ایػً دك ٌػّع
ّلاٌیث دؿحَ ةٍغی کؼد .ایً دك ّلاٌیث ّتارجٍغ از ّلاٌیث مّری ك ّلاٌیث زُّؼی.
جلاةم ایً دك مّرت از ّلاٌیث فؼاجؼ از افؼاد صّزق زاىَْقٍاؿی اؿث ك صحی در جػاریط اٌغیكػَ ازحيػاّی ك در
ىتاصخ ةازاٌغیكی در ىغرٌیحَ ٌیؽ جلاةم ایً دك گٌَّ از ّلاٌیث ىكِّد اؿػث .در ٌُؼیػَاٌحلػادی ةػا رُتػؼی ىکحػب
فؼاٌکفّرتّ ،لاٌیث زُّؼی 1ةؼای ىلاةهَ ك کاُف ظٌؼات ّلاٌیث مّری ىٌؼح قػغق اؿػث ك ّلاٌیػث مػّری2
ٌیؽ ةَ ٍّّاف ٌّع ىلحغر ك ىـهي ّلاٌیث در دكراف ىغرٌیحَ ىٌؼح ةّدق اؿػث ك صحػی دؿػحاكردُای ىػادی ك ّهيػی
زیادی را ٌیؽ ةؼای اٌـاف ك جيغف ىغرف فؼاُو آكردق اؿثّ« .لاٌیث مّری ةغكف جاىم ،ةَ ىـانَ کارآىغجؼیً كؿػایم
ةؼای رؿیغف ةَ ُؼ ىلنّدی جّزَ دارد .آفُا ]ىکحب فؼاٌکفّرت[ ایً گٌَّ ّلاٌیث را جفکؼ جکٍّکؼاجیک ىػیداٌٍػغ
کَ ُغفف ظغىث ةَ ٌیؼكُای ؿهٌَگؼ اؿث ك ٌَ رُا ؿاظحً ىؼدـ از ةٍغ ؿهٌَُ .غؼ ّلاٌیث مػّری پیػغا کػؼدف
ىّدؼجؼیً كؿایم ةؼای رؿیغف ةَ ُغؼُایی اؿث کَ كغرجيٍغاف آٌِا را ىِػو ىػیداٌٍػغ .جفکػؼ جکٍّکؼاجیػک ةػا ظػؼد
]ّلاٌیث زُّؼی[ کَ از دیغ ایً ىکحب ىایَی اىیغكاری زاىَْ اؿث ،جىاد دارد .ظػؼد ىـػحهؽـ ارزیػاةی كؿػایم ةػؼ
صـب فؼزاىیً ارزشُای اٌـاٌیّ ،غانث ،مهش ك قادىاٌی اؿث» (ریحؽر.)202 :1384 ،
ةؼ اؿاس ایً جْؼیف ةَ ركقٍی ىكعل اؿث کَ ّلاٌیث مّری در پػی جػاىیً اُػغاؼ ك ٌیازُػای قعنػی یػا
زيْی اؿث کَ ؿّد ك فایغقی الزـ ك ىٌهّب را ةؼای فؼد یا گؼكق ةغكف جّزَ ةَ ارزشُای اٌـاٌی ك ىنػهضث زاىْػَ
جاىیً کٍغ .افؼادی کَ دؿ در گؼك ایً ّلاٌیث دارٌغ جاىیً ىٍافِ ظّد ،دتات ك جّؿَْی ىؽایا ،رفػاق ك دػؼكت ظػّد را
در اكنّیث كؼار ىیدٍُغ ك ةیكحؼ جيؼکؽ ك ككث ظّد را مؼؼ ةِتّد ایً ىٍافِ ك ىؽایا ىیکٍٍغ .ةَ یلػیً ایػً افػؼاد در
داـ ركزىؼگیُایی گؼفحار ىیآیٍغ کَ غایث ظّد را جاىیً ظّاؿحَُای ظّد ةغكف جّزَ ةَ ارزشُا ك ىنانش ازحيػاّی
ىی داٌٍغ ك صحی در مّرت وؼكرت صاوؼٌغ در ةؼاةؼ ایً ارزشُا ك ىنانش اٌـاٌی ٌیؽ ةایـحٍغ ك ةؼای رؿیغف ةَ ىٍافِ
ظّد ،دیگؼاف را از ؿؼ راق ةؼدارٌغ .ایً ٌّع ّلاٌیث ركزىؼگی را ةا ظّد دارد ك ةاّخ ىیقّد افؼاد زؽ ةَ ىٍافِ ظّد ةَ
چیؽ دیگؼی فکؼ ٌکٍٍغ.
اىا ّلاٌیث زُّؼی کَ ىٍّط ةَ جاش ك جّزَ در زِث کكف ٌاٍُساری ُاٌ ،اىایيات ،چانفُا ك ةضؼافُػای
اٌـاٌی ك ازحياّی اؿث ةا ركزىؼگی ىیاٌَای ٌغارد ك در جلاةم ةا آف اؿث .ةؼظػی از امػضاب زاىْػَقٍاؿػی کػَ ایػً
ّلاٌیث را در ظّد جلّیث کؼدقاٌغ ةیف از جاىیً ك جّزَ ةَ ىٍافِ ك ظّاؿحَُػای قعنػی ك ظّدظّاُاٌػَ ،ؿػْی در
صفٍ ركصیَی «دردىٍغی» ك «دغغغَ ىغاری» ظّیف دارٌغ ك از ایً ًؼیق صـاؿیث ظّد در ىّرد ٌاٍُسػاریُػا را
صفٍ ىی کٍغ ك ایً كوْیث ىیجّاٌغ اٌغیكَی ىـانَ ىضّر را در آٌاف جلّیث کٍغ در صانیکػَ ّلاٌیػث مػّری ایػً
ٌگاق ىـانَىضّر را از آٌاف ىیگیؼد .در كاكِ زػٍؾ ٌگؼاٌػی افػؼاد دارای ّلاٌیػث زػُّؼی ػ در ىلاةػم کـػاٌی کػَ
ّلاٌیث مّری دارٌغ ػ ىحْانیجؼ ،اٌـاٌیجؼ ك ؿْادت ةعفجؼ اؿث.
ً .2-2ثَد اًذیطِی هسالِهحَر
ةؼای صم یک ىـانَ ازحياّی یا ةِتّد قؼایي ازحياّی گاـ اكؿ  ،جّاٌایی یافحً ىـانَ ك چػانف ىّزػّد اؿػث جػا در
اداىَ ةحّاف ؿازكکار ىٍاؿتی ةؼای صم ىـانَ یا گؼقگكایی از چانف ىّزّد اجعاذ کؼد .امضاب زاىْػَقٍاؿػی ةػَ دك
دنیم ّيغق کَ در اداىَ ذکؼ ظّاُغ قغ در ایً ىؼصهَ ةا چانفُای زغی ىّازَ ُـػحٍغ .یٍْػی كػادر ةػَ جكػعیل
ىـائم ٌیـحٍغ ىگؼ آف دؿحَ از ىـائهی کَ در ةغٌَی ّيّىی ّهيی کكّر ةَ مّرت ىکؼر ك کهیكَای ىٌؼح قغقاٌػغ.
1. Substantive Rationality
2. Formal Rationality
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قٍاؿایی ك كاکاكی ىـائم ك چانفُای ریؽ ك درقث زٌغگی ازحياّی ٌیازىٍغ كزّد یک اٌغیكَ ىـانَ ىضّر اؿث کَ
ایً كوْیث پیف ٌیاز امهی ةؼای ىـائم ازحياّی ك اٌغیكَكرزی اؿث.
امضاب زاىَْ قٍاؿی ةَ دك دنیم كادر ةَ قٍاؿایی ىـائم ازحياّی ةَ مّرت زیؼةٍایی ك ّيیق ٌیـحٍغ:
الف :گرفتار تَدى اصحاب جاهؼِضٌاسی زیر سلطِ ٍ قیوَهت ارزشّاا ٍ ٌّاارّاای زًاذگی هصارفی ك
ّافیثًهب ازحياّی ةَ ُياف مّرجی کَ جّدق ُای ىؼدـ ٌیؽ در آف درگیؼٌغ .كػتا ٌیػؽ ذکػؼ قػغ کػَ ةػؼای داقػحً
ّلاٌیث ىـحلم ك ؿْادتآفؼیً ،رُایی از كیيّىث ك ؿهٌَ ارزشُا ك ٍُسارُای ؿهٌَآفؼیً انؽاىی اؿث اىػا ككحػی
ایً اٌغیكيٍغاف ظّد در ٌّّی ركزىؼگی ،ىنؼؼ ك ّافیثًهتی گؼفحارٌغ چگٌَّ ىیجّاٌٍغ ةػَ اٌغیكػَكرزی ك كاکػاكی
قؼایٌی ةپؼدازٌغ کَ ظّد ةعكی از آف ُـحٍغ ك در آف گؼفحارٌغ.
در ىّرد رقغ فؽایٍغق ىنؼؼگؼایی در زِاف ىغرف ةَ ٍّّاف زِاف ؿؼىایَداری در صغكد  150ؿاؿ كتػم ،ىػارکؾ ك
اٌگهؾ ةَ مّرت پیاىتؼىآةاٌَای در ةیاٌیَی صؽب کيٌّیـث ٌّقحٍغ:
ةّرژكازی ةا اظحناص دادف كیدگی زِاف كًٍی ةَ جّنیغ ك ىنؼؼ در ُؼ کكّر ،ةازار زِاٌی را اؿػحذيار ىیکٍػغ
 ...در زایی کَ ٌیازُای گػقحَ ةَ كؿیهَی جّنیغات کكّر جاىیً قغق اؿث ىا ٌیازُای زغیغی داریػو ك ةػؼای جػاىیً
ایً ٌیازُا ،جّنیغات در ٌلاط دكر دؿث از ىا اٌساـ ىیقّد .زىاٌی کَ اؿحلاؿ ك ظّدکفایی ىضهػی ك ىهػی در گػقػحَ
كزّد داقث ایٍک ىا از ُؼ زِث درگیؼ ىتادنَ ُـحیو ك كاةـحگی زِػاٌی دركٌػی ةػیً ىهثُػا كزػّد دارد .از زٍتػَ
ىادی ،جّنیغات ةـیار ّلاٌی اٌغ .جّنیغ ّلاٌی ةَ كیدگی ىٍضنؼ ةَ فؼد ىهثُا جتػغیم قػغق اؿػث .اؿػحلاؿ ذُػً ك
اؿحلاؿ ىهی اىؼی اؿث کَ ةَ ًّر فؽایٍغقای غیؼىيکً ىیقّد (جاکؼ.)476-477 :1978 ،1
ةؼ اؿاس اٌغیكَ ىارکؾ ك اٌگهؾ2ىیجّاف اؿحغالؿ کؼد کَ زِاف ؿؼىایَ داری ىْامػؼ ةْػغ از جػاىیً ٌیازُػای
افؼاد زاىَْ در ىؼصهَ ی ةْغی ةَ ظهق ٌیاز ةؼای قِؼكٌغاف ٌیؽ اكغاـ ىی کٍغ ك پؾ از آٌکَ ٌیازُای ىػؼدـ زاىْػَ را
ةا جّنیغات اٌتّق جاىیً کؼد ٌیازُای جازق ای را ةؼ ىتٍػای ٌػّع ،رٌػگ ،کیفیػث ،اظحنامػی قػغف (ىاٌٍػغ ىضنػّالت
ىحٍاؿب ةا فنّؿ ىعحهف ؿاؿ ،ىضنّالت ىحٍاؿب كوْیث ُای ىحفاكت ىذم نتاس ىضیي کار ،نتاس ىٍؽؿ ك غیػؼق)
ةؼای افؼاد ای ساد ىی کٍغ ك از ایً ًؼیق افؼاد زاىَْ را در گؼداةی از ٌیازُای ظهق قغق كؼار ىی دُغ کػَ ةػَ مػّرت
فؽایٍغق ای در صاؿ رقغ اؿث ك ایً زؼیاف ةَ مّرت یک چؼظَ پایاف ٌاپػیؼ جغاكـ ىییاةغ ك ُؼ ركز ٌیازُای جػازق ای
ةؼای افؼاد ًؼاصی ىی قّد ك ةؼای جاىیً ایً ٌیازُا ،ؿؼىایَ داری جّنیغات ىحٍّع ك ىحکذؼی ارائَ ىػی کٍػغ .ىػارکؾ
ىفِّـ اةؽار جّنیغ را ةَ ٍّّاف کاالُایی کَ ةا ىنؼؼ ؿؼكکار دارٌغ جْؼیف ىی کٍٍغ .اك اةػؽار ىنػؼؼ را ُػو ةػَ ٍّػّاف
کاالُایی کَ ةَ ىنؼؼ فؼدی ًتلَی ؿؼىایَ دار ك کارگؼ ىؼةّط ىی قٌّغ ،جْؼیف ىی کٍغ (ىػارکؾ 1884 ،ةػَ ٌلػم
از ریحؽر ك داگاس.)1390 ،
در كاكِ اةؽار ىنؼؼ ةَ چیؽُایی اًاؽ ىی قّد کػَ ىنػؼؼ کاالُػا ك ظػغىات را ةػؼای ىػؼدـ ىیـػؼ ؿػاظحَ ك
ىّزب اؿحذيار ك کٍحؼؿ ُياف ىؼدـ در ىلاـ ىنؼؼ کٍٍغگاف ىیقّد (ریحؽر ك داگاس .)646 :1390 ،ایٍگٌّػَ اةػؽار
اىکاف ىنؼؼ را ةؼای کٍكگؼاف ىْامؼ جـِیم ىی کٍٍغ ك از ًؼیق ظهق ٌیازُػای زغیػغ ،آٌػاف را در گػؼداب ىنػؼؼ
گؼایی كؼار ىی دٍُغ .ایً ىنؼؼ گؼایی ةَ ٌّةَی ظّد ؿتب ایساد جّدق ك جّدق ای کؼدف افػؼاد ىػی قػّد .زاىْػَ ی
جّدق ای را ىی جّاف كوْیحی از زاىَْ جهلی کؼد کَ در آف ةیف جؼ افؼاد زاىَْ ةَ مّرجی ٌاظّقایٍغ ةـیار قػتیَ ةػَ
ُو رفحار ىی کٍٍغ ،انگُّای ارزقی ك ٍُساری ىكاةِی را دٌتاؿ ىی کٍٍغ ك گػّیی در یػک ةـػحؼ ىضػغكد ازحيػاّی
ىـط قغق اٌغ ك ةَ قیّق ای اٌحعاب ك رفحار ىی کٍٍغ کَ گّیی ظاكیث ك جٍّع کَ یکی از كیدگػی ُػای ةػارز اٌـػاف
اؿث را از دادق اٌغ.
1 . Tucker
2. Marx and Engels
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ككحی زاىَْ ای كیدگی جّدق ای ةَ ظّد گؼفث ك ةیف جؼ افؼاد زاىْػَ از یػک انگػّی ارزقػی ك ٍُسػاری كاصػغ
پیؼكی کؼدٌغ در ایً مّرت ظاكیث ك اٌغیكَ كرزی ظنّما اٌغیكَ كرزی اٌحلادی ةا چانف ُای زػغی ىّازػَ ىػی
قّد .افؼادی کَ در یک زاىَْ یکٍّاظث ةا انگُّای رفحاری جکؼاری زٌغگی ىی کٍٍغ ،ةَ جغریر ذُػً ك ادراؾ آف ُػا
ةَ یک ؿؼی انگّی کهیكَ ای ك جکؼاری ّادت ىی کٍغ ك جّاف ك فؼمث اٌغیكػیغف ،1ظاكیػث ك ٌػّآكری را از دؿػث
ىی دُغ ك آٌلغر ةَ ّادت ُا ك کٍف ُای جکؼاری ّادتكار جتغیم ظّ ىی کٍغ کػَ دیگػؼ اٌغیكػَ كرزی ك اٌغیكػیغف
ةؼایف ؿعث ك غیؼّادی ىی ٌيایغ .ایً قؼایي ؿتب ىی قّد کَ جّنیغ ىْؼفث ةؼای امضاب ّهّـ ازحياّی کَ جضث
ؿهٌَ ٌاقی از ارزقِای ىنؼفی ،رفاق ك ّافیث ًهتی كؼار گؼفحَ اٌػغ کػو رٌػگ قػّد ك ٌاةٍِسػاری ُػای ىّزػّد در
ازحياع را ةا صـاؿیث الزـ درؾ ٌکٍٍغ ك گاُی از کٍار ایً ىـائم رد قٌّغ .ایػً كوػْیث از ّػغـ رّایػث فامػهَی
ىٍاؿب از ؿّی امضاب زاىَْ قٍاؿی از ىـائم ك پغیغق ُای ازحياّی ٌیؽ جادیؼ ىی پػیؼد کَ ّاىم دكـ در جىػْیف
اٌغیكَ ىـانَ ىضّر اؿث ك در ٍّّاف ىـحلهی ةَ قؼح زیؼ ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی گیؼد.
ب :ػذم حفظ فاصلِی «هٌاسة» اصحاب جاهؼِضٌاسی از جاهؼِ ،ةَ ٍّّاف ىحً کٍفُای ازحياّی ،ك ىـائم
دركف ك ىؼجتي ةا آف اؿث.
در جّویش كیغ «ىٍاؿب» در ىّرد فامهَ ةایغ گفث امضاب زاىَْقٍاؿی کَ از اٌغیكَكرزی فامهَ گؼفحَاٌػغ ةػَ
دك مّرت از ایً «ىٍاؿب ةّدف» فامهَ ىیگیؼٌغ .اگؼ ایً دك ٌّع کسؼكی از ىٍاؿب ةّدف فامهَ از پغیغقُػای ىػّرد
ةؼرؿی ىكعل قّد در ایً مّرت ىیجّاف درؾ ٌـتحا ركقٍی از «فامػهَی ىٍاؿػب» داقػث .گػؼكق اكؿ ةعكػی از
امضاب زاىَْقٍاؿی ُـحٍغ کَ امٌاصا «ةؼج ّاج ٌكیًاٌغ» ك آفكغر از ىػحً زاىْػَ ك زٌػغگی ازحيػاّی فامػهَ
گؼفحَاٌغ ٌيیجّاٌٍغ درؾ ركقٍی از ىاُیث پغیغقُای ازحياّی پیؼاىّف ظّد داقػحَ ةاقػٍغ .ایػً گػؼكق را«زاىْػَ-
قٍاؿاف پكث ىیؽٌكیً» ُو ىیٌاىٍغ« .در ىّاردی ىيکً اؿث پیغایف دگياجیـو 2در ىیاف امضاب ایػغئّنّژی ] ك
زاىَْقٍاؿی[ ةَ ظاًؼ وْف ؿیـحو ارجتاًی ك یا ّغـ ارجتاط مضیش ةا جضّالت پیؼاىّف ةَ كزّد آیغ .ركقً اؿػث
کَ اٌـافُا رفحار ظّد را ةؼ اؿاس جنّرات ظّد از ىضیي جٍُیو ىیکٍٍغ ك اگؼ ةَ ظاًؼ ّغـ دریافػث اًاّػات ك یػا
دریافث اًاّات ٌادرؿث ،جنّرات قعل ىٌٍتق ةا كاكْیث ٌتاقغ ،رفحار ىٌٍلی ك ىٌهّةی ٌیؽ ىكاُغق ٌعّاُغ قغ»
(كؼیكی .) 21 :1392 ،گؼكق دكـ کـاٌی ُـحٍغ کَ ةَ ّهث ٌؽدیکی زیاد ةا زٌغگی ازحياّی ركزىؼق ك «ركزىؼق قػغف»
كادر ةَ ىكاُغق ك درکی ّيیق ك چٍغ كزِی پغیغقُای ازحياّی ٌیـحٍغ ك ةَ ّهث ُيیً ٌؽدیکی ك درگیؼی ةیف از
صغ در زٌغگی ركزىؼق ةَ راصحی از کٍار ىـائم ك چانف ُای پیؼاىّف ظّد رد ىیقٌّغ.
ُؼ ىحفکؼی ةؼای ارزیاةی ك كاکاكی یک كوْیث یا پغیغق ٌیازىٍغ صفٍ فامهَ ىٍاؿب ةیً ظّد ك آف پغیغق اؿػث
جا از ایً ًؼیق ةحّاٌغ ةا ٌگاق ُيَ زاٌتَ ك زٍغ ةْغی ةَ صم ىـائم ىّزّد ك قؼایي کيک کٍغ .اىا امػضاب زاىْػَ-
قٍاؿی چّف در دركف زٌغگی ركزىؼق ازحياّی غًَّكراٌغ ةَ قغت ك ىحادؼ از انؽاىات ك كّاّغ ىّزػّد در آف ُـػحٍغ
نػا جّاف ٌگاق ؿیـحيی ،اٌحلادی ك ّيیق ةَ كوْیث یا پغیغق ازحياّی را ٌغارد .ةَ ّتارت ركقػً جػؼ ىػیجػّاف گفػث
امضاب زاىَْقٍاؿی ةَ صغی در الةَالی الیَُای زٌغگی ركزىؼق ؿٌضی ك یکٍّاظث زاىَْ درگیػؼ قػغق اٌػغ ك آف
چٍاف دؿ در گؼك ةؼآكردق کؼدف ٌیازُای ىعهّؽ زِاف ىنؼفی ىغرف دارٌػغ کػَ جػّاف ىغاكػَ ك كاکػاكی در ىـػائم را
ٌغارٌغ.
ایً دنیم ّيغق ةاّخ ىیكّد کَ امضاب زاىَْقٍاؿی ةـیاری از ٌاٍُساریُػای ك چػانف ٌيػیداٌٍػغ ك یػا در
كوْیث كظیوجؼ ،ىحّزَ ایً ىـائم ك چانفُا ٌیـحٍغ ك از آٌِا ةغكف جّزَ ك ىغاكَ رد ىػیقػٌّغ .در ىػّرد ةؼظػی از
ىـائم ك ٌاةٍِساریُای ازحياّی ةایغ گفث کَ زاىَْقٍاؿاف ةَ ّهث جْهق ظاًؼ ظّد ةَ ایً ىـائم ك ىٍافْی کػَ از
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ایً چانفُا ك پغیغق ُا دریافث ىیکٍٍغ در ذیم كیيّىث كغرت ،دؼكت ك نػت ٌاقی از آٌِا ىیىاٌٍغ ك ایً ىـػائم ك
ٌاٍُساریُا را ةَ ىذاةَ جغییؼات ةٍِسار ك صحی ركٌغ جکاىهی زاىَْ ىیةیٍٍغ .ىذاؿ ركقً ایً ىّوػّع را ىػیجػّاف در
ٌفّذ اىّاج ىاُّارقای ،گـحؼش قتکَ ُای ازحياّی ىسازی ك زٌغگی ىنؼفی داٌـث کَ ةا كزػّد کارکؼدُػای ىٍفػی
کَ ةَ دٌتاؿ دارٌغ از دیغ زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُا یا پٍِافاٌغ ك یا آف را ركٌغ جغییؼ ك جکاىهی زاىْػَ جهلػی ىػیکٍٍػغ.
قایغ ّهث اؿاؿی چٍیً جهلی ُياف گؼفحار ةّدف امضاب زاىَْقٍاؿی در ذیم كیيّىث ایػً ارزشُػا ك ٍُسارُػای
ىادی ك ىنؼفی زِاف ىغرف ةاقغ.
 .2-3خَدداری از تحلیل ًظری
یکی دیگؼ از ىّاٌِ اٌغیكَكرزی در ىیاف امضاب زاىَْقٍاؿی ،وْف جضهیم ٌُػؼی در ىیػاف آٌػاف اؿػث .در ىیػاف
زاىَْقٍاؿاف ایؼاٌی ةـیار ةَ ٌغرت اجفاؽ ىیافحغ کَ از ؿّی یک زاىَْقٍاس یک ّلیغق یا یک ادّای ٌُػؼی ك یػا
یک اٌغیكَ ةَ مّرت جئّریؽق ىٌؼح قّد .در ةیكحؼ جضلیلات ،ىلاالت ك کحابُای ىٍحكؼ قغق در فىػای داٌكػگاُی
کكّر ،غایث دؿحاكردُای ّهيی ُياف آزىّف یک یا چٍغ فؼویَ ،اجکا ةَ ظؼكزیُای آىاری ك جنيیوگیؼی در ىػّرد
رد یا جاییغ یک فؼویَ اؿث .ةَ زای جّنیغ اٌغیكَ ،اةؼاز ٌُؼ ،ةیاف گؽارق ُا ك ادّاُای ٌُؼی ك ارائَ فؼویَُای ٌػّیً،
ةَ ٍّّاف آىارگؼُا یا پدكُكگؼاٌی ّيم ىی کٍٍغ کَ جياـ کار ظّد را ىٌّْؼ ةَ آزىػّف ىکػؼر فؼوػیَ ُػا یػا ٌُؼیػَ
ُایی ىیکٍٍغ کَ كتا از ؿّی دیگؼاف ةارُا ىٌؼح قغق اؿث .آزىّدق را آزىّدف ظٌا اؿث!
ٌتّد زـارت ك قساّث ّهيی الزـ ةؼای اةؼاز ادّاُای ٌّیً ك صحی ادّاُای ٌُؼی کَ در مغد جغییؼ یا امػاح
چِارچّب ُای ّهيی پػیؼفحَ قغق ةاقٍغ ةـیار اٌغؾ اؿث ك گاُی كزّد ٌغارد .قایغ ایً كوْیث از دك دنیم ّيػغق
ٌاقی قّد:
الفً :گراًی از ًقذ اًذیطِ از ساَی دیگاراى :در ةـػیاری از ىػّارد ایػً ظػّدداری از جضهیػم ٌُػؼی ریكػَ در
ٌگؼاٌیُای دركف ذٍُی ك فؼدی داٌفآىّظحگاف زاىَْقٍاؿی دارد .یٍْی از ایٍکػَ از ؿػّی ؿػایؼ ُيکػاراف ك ُػو-
كٌاراف ىّرد ٌلغ یا اؿحِؽاء كؼار گیؼٌغ از اةؼاز ّلیغق زغی ك جئّری ؿاز ظّدداری ىیکٍٍػغ .ظنّمػا اگػؼ ایػً اةػؼاز
ّلیغق در جىاد ةا پارادایوُای صاکو یا چِارچّبُای ىـهي ةاقغ .ذکؼ ایً ٌکحَ وؼكری اؿث کػَ گػاُی اٌحلادُػای
ىٌؼح قغق در فىای ّهيی ك از ؿّی امضاب زاىَْقٍاؿی (صحی ّهّـ ازحياّی) ةَ زای ٌلػغ اٌغیكػَ ك اؿػحغالؿ
ىٌؼح قغق ،اٌحلاد را ىحّزَ قعنیث فؼد ىٌؼح کٍٍغق ادّای ٌُؼی ىیکٍٍغ .در ةیكحؼ ىّارد چّف ایً اٌغیكَ ظّد
کوةیٍاٌَ كزّد دارد کَ «اٌحلاد از ةؽرگاف اٌغیكَی ازحيػاّی در صػغ جػّاف ّهيػی ىػا ٌیـػث» در ٌحیسػَ اٌحلػاد از
اٌغیكَُای زا افحادقی ازحياّی ةؼای زاىَْ ّهيی زاىَْقٍاؿی کكّر ةـیار دكر از ذًُ اؿث .در ىسيّع ىیجّاف
گفث چّف ركصیَ جضیم ٌُؼی ك اةؼاز ٌُؼ كزّد ٌغارد نػا زؼیاف پؼرٌگی از اٌغیكَُای ٌّ ،اٌحلادی ك چِارچّبؿاز یا
ةـیار وْیف اؿث ك یا اما كزّد ٌغارد.
ب :فلسفِ پراگواتیسن تِ ػٌَاى فلسفِی هسلط در جاهؼِضٌاسی ایراى .یکی دیگؼ از پغیغقُػایی کػَ ىػی-
جّاٌغ ىاٌْی در ىلاةم اةؼاز ّلیغق ك جضهیم ٌُؼی ةاقغ صاکيیث فهـفَ پؼاگياجیـػو 1در فىػای اٌغیكػَی ازحيػاّی
ایؼاف اؿث .ایً فهـفَی دك كیدگی ةؼزـحَ دارد )1 :جاکیغ ةیف از صغ ةؼ پغیغق ُای ؿٌش ظؼد  )2جّزػَ ةػَ ٌحػایر
ّیٍی ك زكدةازدق.
ایً دك كیدگی ارجتاط ةـیار ٌؽدیکی ةا ةـحؼ جاریعی ػ ازحياّی دارد کَ ایً فهـفَ در آف قکم گؼفحَ اؿث .ایً
ةـحؼ ُياف جيایم فؽایٍغقی ماصتاف دؼكت ك كغرت اكایم رٌـاٌؾ ك آغاز ىغرٌیحَ ةّد کَ ىیظّاؿحٍغ ةؼای ىـائم ك
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چانفُای اٌـاٌی ػ ازحياّی راق صمُای ّیٍی (كاةم جسؼةػَ) ك زكدةػازدق ةیاةٍػغ .ةػَ ُيػیً دنیػم زؼیػاف اٌغیكػَ
ازحياّی آىؼیکایی ٌیؽ ،کَ ظانق ایً فهـفَ ةّد ك ظّد ٌیؽ جضث جادیؼ آف ةّدق ك ایٍػک ٌیػؽ جػا صػغی اؿػث ،جػا صػغ
زیادی از اٌغیكَكرزی ،فهـفَی پغیغقُای ازحياّی ك ارائَ ةؼٌاىَ ُای کاف ك اٌحؽاّی دكر قّد .فهـػفَ پؼاگياجیـػو
آىؼیکایی ٌگؼقی ّيهگؼا ك فایغق ًهب اؿث؛ ةػَ دٌتػاؿ راق صػم ُػای فػّری ك ّازػم ىػی گػؼدد ك اُػم اٌغیكػَ ك
اٌغیكیغف ٌیـث ك جفکؼ ةَ ىٍْای جاىم کؼدف ك درٌگ کؼدف ،زایی در آف ٌغارد (ّیّوی.)229 :1387 ،
از دیغگاق پؼاگياجیـو ،ىْیار صلیلثّ ،تارت اؿث از ؿّدىٍغی ،فایغق ك ٌحیسَ ٌَ ،اٌٌتاؽ ةا كاكْیػث ّیٍػی .در
كاكِ صلیلث ُؼ چیؽ ةَ كؿیهَ ٌحیسَ ٌِائی آف ادتات ىیقّد .ةَ ٌُؼ ماصتاف ایً فهـفَ غؼض از صیات ُياف ّيػم
اؿث ٌَ ٌُؼ ك ةانٍحیسَ فْانیث ّلم اكالً ك ةاالمانۀ در ىٍكأیث ادؼ ّيهی اؿث ك کار ّلػم در ایػً اؿػث کػَ ةػَ اىػؼ
صیات ك جـِیم ىْیكث ك ةَ اروای جيایات ىعحهف ىا ىغد رؿاٌغ (ةّظٍـػکی .)123 :1387 ،ةٍػاةؼایً ّهػو كػغر ك
اّحتار ّيهی دارد ك کار ّهو ایً ٌیـث کَ ىاُیث اقیاء را ةَ ىا ةكٍاؿاٌغ ةهکَ ّتارت اؿث از ایً کَ كؿػائم جػأدیؼ ك
جنؼؼ در آٌِا را ةَ دؿث ةغُغ ك آٌِا را ةا صّائر ىا ؿازگار ك ىّافق ؿازد .ةغیً كؼار صلیلث در ایً فهـفَ ةَ ٌضػّی
جنّر قغق کَ ىغایؼ اؿث ةا آٌچَ فاؿفَ ىحْارؼ درةارق آف ىیاٌغیكیغٌغ (فّنکیَ.)357 :1366 ،
ةَ قِادت جاریط ،رقحَُای ّهّـ ؿیاؿی ك زاىَْقٍاؿی در ایؼاف ىحادؼ از ركشُای آىؼیکایی ك فؼاٌـّی اؿػث
ك گؼایف ةَ ّيهگؼایی ك ّغـ پؼداظحً ةَ جضهیم ىّقکافاٌَ ك ّيیق از ظنایل ایً فهـػفَ ك ركش اؿػث ( ازغٍػغی،
 46 :1378ةَ ٌلم از ّیّوی.)228 :1387 ،
ركٌق فهـفَ پؼاگياجیـو در ایؼاف ك صحی در ةیكحؼ فىای ّهػّـازحيػاّی ىْامػؼ ةاّػخ قػغق اؿػث کػَ غایػث
جضلیلات ك فؼآكردقُای ّهيی در اٌغیكَی ازحياّی ُياف ظؼكزیُای آىاریٌ ،يّدارُػا ك آزىػّف فؼوػیَُػا ةاقػغ.
ركقً اؿث کَ ایً ىّارد ةعف ىِيی از جضلیلات ازحياّی ةاقٍغ اىا ةَ قؼًی کَ جضیلات در ایػً ىؼصهػَ ىحّكػف
ٌكّد ك ایً یافحَُای کيی یا کیفی کَ ةَ قکم دادقُایی در اظحیار ىضلق ُـػحٍغ دكةػارق در دیػگ فکػؼی ىضلػق
ریعحَ قّد ك پؾ از زّقیغف در ایً دیگ فکؼی ،فؼاكردقُایی جّنیغ قّد کَ صامم ؿٍحؽ ایً یافحَُا ةػا اٌغیكػَ ك
اؿحغالؿ ىضلق ازحياّی ةاقغ .جکیَی ةیف از صغ ةَ ایً دادقُا ةاّخ قغق اؿػث کػَ «آفزػایی کػَ ةایػغ زاىْػَ-
قٍاؿی آغاز قّد ،پایاف ىییاةغ» .ةَ ایً ىٍْی کَ پؾ از رؿیغف ةَ یافحَُای جّمیفی ك جتییٍی در ىضیي ازحياّی
ػ فؼٍُگی ىّرد ةؼرؿی ةایغ دكةارق ةَ جضهیم ك كاکاكی ىسغد ایً یافحَُا دؿث زد ك ىکاٌیـوُایی را کَ ىّنغ ركاةػي،
ُيتـحگیُا ك یا ركاةي ّهی ىكاُغق قغق ةّدقاٌغ ،کكف کؼد جػا ةػَ ّيػق ك ژرفػای چیـػحی ك چؼایػی پغیػغقُػای
ازحياّی دؿث یافث ك پؾ از آف ةحّاف انگُّا ك ؿاظحارُای فکؼی ك ّيهی ىٍاؿتی را ةؼای صم چانفُای ازحياّی
ك ةِتّد قؼایي ازياّی ارائَ کؼد.
آگاُی ك اؿحفادق ةیكحؼ امضاب زاىَْقٍاؿی از اؿحؼاجدی پدكُكی پؾکػاكی در ایػً زىیٍػَ ىػیجّاٌػغ ىكػق
ىٍاؿتی ةؼای اٌغیكیغف ك اٌغیكَكرزی ةاقغ .در جّویش اؿحؼاجدی پؾ کاكی 1ىیجّاف گفث« :اؿحؼاجدی پؾکػاكی از
یک كاّغق ىكاُغق قغق آغاز ىیقّد اىا ةَ دٌتاؿ آف ةا ةؼؿاظحً ىغنی فؼوی از ؿاظحار یا ىکاٌیـيی پیف ىػی ركد
کَ قایغ ىّزب ایً كاّغق ةّدق ةاقغ .ؿپؾ ةا اؿحفادق از ىكاُغق ك آزىایف ،زـث ك زّیی ةؼای ادتػات كزػّد ایػً
ؿاظحار یا ىکاٌیـو جتییٍی در پیف گؼفحَ ىیقّد» (ةهیکیُ« .)135 :1390 ،و ةاؿکار ك ُو ُارق اؿحغالؿ کؼدقاٌػغ
کَ یافحً چٍیً كّاّغی فلي آغاز فؼایٍغ جضلیق ّهيی اؿث .پؾ از آف ةایغ ؿاظحار یا ىکاٌیـػيی را یافػث کػَ ایػً
انگّ یا راةٌَ را ایساد کؼدق اؿث» (ُياف.)145 :
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ایً اٌغیكَكرزی ظّد آغازگؼ زاىَْقٍاؿی در اةحغا ةّدق اؿث ك قکمگیؼی پایػَُػای كغرجيٍػغ ك ریكػَدار
زاىَْقٍاؿی ىغیّف ةؽرگاف ایً رقحَ اؿث کَ ةا فِو ىٍاؿب پیؼاىّف ظّد ،اٌغیكیغف ،ىغاكَ ك غػّر در پغیػغقُػای
ازحياّی جّاٌـحٍغ اٌغیكَی ازحياّی را پایَگػاری کٍٍغ کَ ةحّاٌغ در صم ىـائم زاىَْ ك ةِتػّد زٌػغگی ازحيػاّی
راقگكا ةاقغ.

 .4-2ضؼف در زهیٌِ ی ًقذ تَلیذات ػلوی حَزُی جاهؼِضٌاسی
یکی از ىّاٌِ امهی دیگؼ کَ ىاٌِ اٌغیكَكرزی ازحياّی اؿث ایً كاكْیث اؿث کَ جّنیغات زاىَْقٍاظحی ّيّىػا ةػَ
صاؿ ظّد رُا قغق ك ىّرد ارزیاةی ك ةازةیٍی كؼار ٌيیگیؼٌغ ك صحی ىیؽاف ك ٌضّقی کارةؼدپػیؼی آٌِا ىّرد جّزَ كػؼار
ٌيیگیؼد .ةا جّزَ ةَ جْغاد زیادی از ىسات ك ىلاالت جّنیغ قغق ،کحا ب ُاً ،ؼحُػای پدكُكػی ك پایػاف ٌاىػَ ُػای
ىعحهف ،كزّد یک ٌُاـ ىٍـسو ٌلغ ك ارزیاةی در ةاب ایً ظؼكزیُای ّهيی ،وؼكری ةَ ٌُؼ ىی رؿػغ .ةیكػحؼ ایػً
جّنیغات ةا یک داكری زكدگػر ك ّيّىا غیؼژرؼ ةَ ىؼصهَی چاپ ك اٌحكار ىی رؿٍغ ك صحی پؾ از اٌحكػار ٌیػؽ ىػّرد
ٌلغ ك ةؼرؿی از ؿّی ؿایؼ ىحفکؼیً صّزقی ىؼةًَّ كؼار ٌيیگیؼٌػغ .گػّیی ُيػیً کػَ از ىؼصهػَی چػاپ ك اٌحكػار
گػقث کار زاىَْقٍاس جياـ قغق اؿث .ةَ ُيیً ظاًؼ اؿث کَ در چاپُای ةْغی ك آدار ىٍحكؼ قغقٌّ ،یـػٍغگاف
ایً آدار ؿْی ٌيیکٍٍغ ىٌانب را ىٌاةق ةا یافحَُای ّهيی زغیغ ةازٌگؼی ك كیؼایف کٍٍغ ك ّيا ةػا ٌـػعَی اكنیػَ
ایً آدار ىّازَ ُـحیو.
ایً ةازٌگؼی در آدار در صّزقکحاب ةـیار وؼكری ةَ ٌُؼ ىی رؿغ .در صّزق ىلاالت ،کَ ةَ جب فؼاگیػؼی در ةػیً
امضاب زاىَْقٍاؿی ةغؿ قغق اؿث ،نؽكـ «ٌلغ پؾ از اٌحكار» آدار ةَ ظّةی اصـاس ىیقػّد .ةػَ ایػً ىٍْػی کػَ
ىلاالت چاپ قغق ٌتایغ ةَ دؿث فؼاىّقی ؿپؼدق قٌّغ ةهکَ ماصتاف اٌغیكَ ك ٌُؼ ةایغ ةَ ٌلغ ك ارزیاةی ایً آدػار ةػؼ
اؿاس امّؿ ٌ لغ ةپؼدازٌغ .زىاٌی کَ ایً قؼط اجفاؽ ٌيی افحغ یا ةـیار وْیف اؿث ٌحیسَ آف چیؽی ٌیـث زؽ ایٍکَ
امضاب زاىَْقٍاؿی اصـاس ٌیازی ةَ اماح ك یا جّؿَْ ظؽاٌَ ّهيی ظّد ٌغارٌغ ك ایػً اىػؼ ةػَ ُيػاف ةْػغ ّهيػی
ركزىؼگی داىً ىی زٌغٌ .تّد ایً ٌُاـ ٌلغ صحی ىیجّاٌغ ةؼ کفیث اكنیَ ایً آدار ٌیؽ ادؼ گػارد .ةػَ ایػً مػّرت کػَ
ٌّیـٍغق ةا ایً زىیٍَ فکؼی کَ آدار ىٍحكؼقغقی اك ةْغا ةا داكریُای زغی ىّازَ ٌيیقػّد ةػَ جّنیػغ آدػار زاىْػَ
قٍاظحی ىی پؼدازد کَ در كُهَ اكؿ ىـانَ ىضّر ٌیـث ك دكـ ایٍکَ کیفیث الزـ را ٌغارٌغ .پؾ ٌتّد ایً ٌُاـ ٌلغ ُو
کیفیث ٌـعَ اكنیَی آدار زاىَْ قٍاظحی ك ُو ٌـعَُای ةْغی (در ىّرد کحػاب) ك آدػار ةْػغی ٌّیـػٍغق (در ىػّرد
ىلانَ ك ًؼح پدكُكی) آف را جضث جادیؼ كؼار ىیدُغ.
 .2-5ارجاع تِ هٌاتغ تِ هثاتِ فضیلت
آظؼیً ىاٌِ ىِو ك جادیؼگػار در راق اٌغیكَكرزی ازحياّیّ ،اكَی فؽایٍغق ك چانف ةؼاٌگیؽ زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُای
ایؼاٌی در زىیٍَی ارزاع ةَ ىٍاةِ در داظم ىحّف جّنیغ قغق اؿث .ةَ ّتارت دیگؼ ،ایً اٌغیكَ ك زىیٍػَ ذٍُػی كزػّد
دارد کَ کیفیث جّنیغات ّهيی ةا ىیؽاف ىٍاةِ اؿحفادق قغق ،ىٍاةِ اٌگهیـی ،ؿٍسیغق ىػیقػّد .ةػَ یلػیً ارزػاع ةػَ
ىٍاةِ ىْحتؼ دؿث اكؿ داظهی ك ظارزی ىیحّاٌغ ةَ کیفیث جّنیغات ّهيی ك ادؼگػاری ةیكحؼ آٌِا ك در ٌِایػث راقگكػا
ةّدف آف کيک كاةم جّزِی ىیکٍغ اىا ایٍکَ ارزاع ةَ ىٍاةِ ك مؼؼ ىٍتِدُی ةَ ٍّػّاف ُػغؼ در ةیكػحؼ جّنیػغات
ّهيی ؿتب زاةسایی ُغؼ ك اةؽار قغق ك ٌّّی ٌاُيٍّایی ك کسؼكی ّهيی را ةا ظػّد دارد .ایػً ٌػّع کسػؼكی ُيػاف
«ىٍاؿکگؼایی» راةؼت ىؼجً اؿث کَ كتا ٌیؽ اقارق قغ .یٍْی ىضلق ةَ زای ایٍکَ ُغؼ ظّد را ارائَ ی چكو اٌػغاز
ركقٍی از كوْیث ىّزّد ،جتییًُای ّيق ك ٌُاـىٍغ ك ارائَ راُکارُای ةؼای صم ىـائم ازحياّی كؼار دُػغ ك ةػؼای
ٌیم ةَ اُغاؼ از ؿایؼ ىٍاةِ ىْحتؼ ٌیؽ یاری زّیغ ك ایً ىٍاةِ را اةؽاری ةؼای دؿحیاةی ةػَ اُػغاؼ ىػغٌُؼ ظػّد كػؼار
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دُغُ ،يیً اؿحفادق از ىٍاةِ ىحْغد ،ىٍتِ دُی ُای فؽایٍغق ك ةی ُغؼ را ُغؼ ك غایث ظّد كؼار دٍُػغ .ایػً ركش
در کارُای ّهيی قتیَ کار یک جغكیًگؼ ؿیٍيا اؿث.
جغكیًگؼ ؿیٍيا ةا جْغادی ازپآلٌِا ك ؿکاٌؾُا ىّازَ اؿث کَ ىـحلم از اك ك پیف از اك كزّد داقحَ اؿث ك کػار
جغكیًگؼ فلي ٌضُّػی چیغىاف ك کٍار ُو كؼار دادف ایً ؿکاٌؾ ُا ك پافُا اؿث ك اٌغیكَىّنغی در آف ٌیـػث یػا
اٌغؾ اؿث .زاىَْقٍاؿاف ٌیؽ اٌغیكَكرزی ،جغكیً چِارچّبُای ٌُؼی ٌػّیًٌ ،لػغ اٌغیكػَُػای پیكػیً ك ارائػَی
ركشُای ةؼری پغیغقُای ازحياّی ،ةیكحؼ ةا ىحّف ك اٌغیكَُای زاافحادقای کار ىیکٍٍغ کَ ىـحلم از آٌػاف كزػّد
داقحَ ك دیگؼاف آٌِا را جّنیغ کؼدقاٌغ ك زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُای ایؼاٌی غایث ظّد را در جػغكیً ك چیػغىاف ُػؼ چػَ
ةِحؼ ك ىٍُو جؼ ایً ىٌانب ىیداٌٍغ .در صانیکَ ركش مضیش ایػً اؿػث کػَ امػضاب زاىْػَقٍاؿػی ةػَ جکیػَ ةػؼ
ىٌانْات ظّد ك ىكاُغات ك جسؼةیات ،ةَ ًؼح ادّاٌُ ،ؼ ك جئّری ةپؼدازد ك ةؼای ادّاُای ظّد اؿػحغالؿُػای ّلهػی،
قّاُغ جسؼةی ك ٌُؼی از ؿایؼ اٌغیكيٍغاف ىٌؼح کٍٍغ .در ایً ىؼصهَ ك ةؼای ارائَ قّاُغ از دیگؼاف در جاییػغ ادّػای
ظّد ىیجّاٌغ از ىٍاةِ ك اَِار ٌُؼ دیگؼاف اؿحفادق کٍغ.
یکی از ركش ُا ةؼای جاییغ یک ادّا ىؼازَْ ةَ قّاُغ ك كاكْیات اؿث .یٍْی اؿػحفادق از چٍػغ ٌيٌّػَ از قػّاُغ
جسؼةی یا كاكْیات ةیؼكٌی ك ةؼكؼاری ارجتاط ىیاف آف ادّا ك زِاف كاكْی ظػارزی .ةػَ ُيػیً زِػث در ىلانػَ صاوػؼ
ٌّیـٍغگاف ةا ىؼازَْ ك ىؼكر جْغادی از ىلاالت ّهيی-پدكُكی رقحَی زاىَْ قٍاؿی ك اؿحعؼاج قّاُغی ىتٍی ةػؼ
ارزاع غیؼوؼكری ةَ ىٍاةِ ؿْی در جاییغ ادّای ظّد دارٌغ .الزـ ةَ ذکؼ اؿث کَ ةَ زِث رّایث اظاؽ ّهيی از ذکؼ
اؿاىی ٌّیـٍغگاف ،ىضللاف ك اؿاجیغ ظّدداری قغق ك فلي ةا صؼكؼ اظحناری ،اؿاىی ةیاف قغق اؿػث .در ىلانػَ ای
از ىیوّ .یً ك ّیً.ب ٌّقحَ قغق اؿث« :از ٌُؼ یٌّـکّ یکی از ىِيحؼیً رؿانث ُای داٌكگاق جّنیػغ داٌػف اؿػث».
ةؼای ایً زيهَ ؿادق ك ركقً ىٍتِ ذکؼ قغق اؿث .در كاكِ ارزاع ةَ ٌلم كّؿ ُا زىػاٌی وػؼكری اؿػث کػَ ىضللػاف
ادّایی ىٌؼح کٍٍغ ؿپؾ ةَ ىٍُّر جاییغ یا جلّیث ادّای ظّد آف را ةَ ٌلم كّؿ ُای افؼاد دیگؼ ىؼجتي کٍٍغ .اىا در
ایٍسا یک ىٌهب ةـیار ركقً ك ةغكف چانف ىٌؼح قغق ك ٌیازی ةَ ارزاع ٌیـث .یا در ُيیً ىلانَ در زػای دیگػؼی
ةؼای ایً ّتارت ٌیؽ ىٍتِ دُی مّرت گؼفحَ اؿث« :در ایً پدكُف از ركش گؼٌغد جئّری ةِؼق گؼفحَ ىػی قػّد کػَ
ٌّّی قیّق پدكُف کیفی اؿث» .جلؼیتا ةؼای ّيّـ امضاب زاىَْ قٍاؿی ایً زيهَ ركقػً ك ةػغكف ٌیػاز ةػَ آكردف
قاُغ ٌلهی اؿث .یٍْی ةْیغ اؿث کـی از امضاب زاىَْ قٍاؿی ٌغاٌغ کَ گؼٌغ جئّری یکػی از ركش ُػای پػدكُف
کیفی اؿث .در ىلانَای دیگؼ از ٌّف.انف در دك مفضَ ٌعـث ىلانَ از ُفػث ىٍتػِ ،جْػاریفی ةػؼای ىفِػّـ ىِػازؼت
ىٌؼح قغق اؿث کَ ُو پّقاٌی ةاالیی ةا ُيغیگؼ دارٌغ ك صػغاکذؼ ؿػَ جْؼیػف از ایػً جْػاریف ىػی جّاٌـػث ُػغؼ
ٌّیـٍغق را جاىیً کٍغ ك ىاةلی ةاّخ افؽایف صسو ىلانَ ك جْغد ىٍاةِ قغق اؿث.
در ىلانَی دیگؼی کَ زِث داكری ةػؼای یکػی از ٌّیـػٍغگاف ٌّقػحار صاوػؼ ارؿػاؿ قػغق ك در صػّزق اّحيػاد
ازحياّی ةّدق  ،در ىحٍی  20مفضَ ای  73ىٍتِ ذکؼ قغق اؿث .1ةا ىٌانَْ ىلانػَ ایػً اىکػاف ٌتػّد کػَ صحػی یػک
پاراگؼاؼ از دیغگاق ُای ٌّیـٍغق ىضحؼـ را در ىلانَ ةحّاف دیغ ك فلي ىاٌٍغ یک جغكیٍگؼ ؿیٍيا زيػات ىحْػغدی از
ٌّیـٍغگاف ىعحهف را کٍار ُيغیگؼ كؼار دادق ةّدٌغ .ةؼای ىذاؿ در زایی از ىلانَ آىغق اؿث «اّحياد یک اٌحُار ىذتث
در راةٌَ ةا ایٍکَ ًؼؼ ىلاةم در گفحار ،کؼدار ك رفحار ظّد ةَ گٌَّ ای فؼمث ًهتاٌَ رفحار ٌکٍغ» .ةؼای ُيیً ىٌهػب
ركقًٌّ ،یـٍغق ةَ ىٍاةِ اٌگهیـی ارزاع داقحَ اؿث .در زای دیگؼی آكردق اؿث «روایث یک ّاىم ىِػو در جيایػم
ّيّىی ةَ جاىیً ىانی دكنث ُا ك پؼداظث ىانیات اؿث» .ایً زيهَ را ىی جّاف صحی از افؼاد غیؼداٌكگاُی ٌیؽ قػٍیغ

 . 1ىلاالجی کَ ةؼای اٌساـ داكری ةَ دؿث داكراف ىی رؿغ ةغكف ٌاـ ك ىكعنات ٌّیـٍغق (ٌّیـٍغگاف) اؿث.
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ك ادّای چانف ةؼاٌگیؽ یا زغیغی ٌیـث کَ ٌیازىٍغ آكردف قاُغ ٌلهی ةاقغ اىا ٌّیـٍغقی ىضحؼـ ةؼای ُيیً ىٌهب
ةَ دك ىٍتِ اٌگهیـی ارزاع دادق اٌغ.
از ایً دؿث قّاُغ را ىی جّاٌغ ةَ جْغاد زیادی در ىلاالت ىّزّد در ىسات زاىَْ قٍاؿی (كؿػایؼ رقػحَ ُػا)
داظهی پیغا کؼد .ایً كوْیث ،ایً اٌغیكَ را ةَ ذًُ ىحتادر ىی کٍغ کَ ُغؼ از آكردف ایً ىٍاةِ زيِ آكری قػّاُغ
ةؼای جاییغ ادّا ٌیـث ةهکَ جؽئیً ىلاالت ةا ایً ىٍاةِ ىحْغد ك ىحکذؼ اؿث کَ آف ُو از ٌُاـ ارزقی جادیؼ ىی پػػیؼد
کَ در زاىَْ ّهيی کكّر صاکو اؿث .ةؼ ًتق ایً ٌُاـ ارزقی ،جْغاد ةاالی ىٍاةِ ك ىآظػ ،ظنّما ىٍػاةِ اٌگهیـػی،
فىیهث جهلی ىی قّد ك ةؼ ارزیاةی زاىَْ ّهيی از کیفیث یافحَ ُای ّهيی جادیؼ ىیگػارد.
ّّاىم یادقغق ،در كاكِ قکهگیؼی ك رقغ اٌغیكَكرزی ُياف ةعف ٌِفحَ از داٌف اؿث کَ دارای اُيیث صیػاجی
اؿث ك در قکهگیؼی ىسيَّّ داٌف ك ىْؼفث ك ُيچٍیً ىْؼفث ةیؼكٌی اُيیث اؿاؿی دارد .در اُيیث ةعف ٌِفحَ
ی داٌف ،پّالٌی ةیاف ىی کٍغ« :ىا ظیهی ةیكحؼ از آٌچَ ىی جّاٌیو ةیاف کٍیو ،ىی داٌیو» (پّالٌی 1969 ،ةػَ ٌلػم از
ةاكؼی.)96 :1389 ،
 .3هذل ًظری هَاًغ اًذیطٍِرزی اجتواػی
ىّاٌْی کَ اىکاف اٌغیكَ كرزی را در ىیاف امضاب زاىَْ قٍاؿی کكّر جىْیف ىی کٍػغ ىػی جػّاف ةػَ مػّرت زیػؼ
ٌكاف داد.
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ً.3تیاِ گیری ٍ تحث
در ىلانَ ی صاوؼ ةَ جفنیم ةَ ایً كاكْیث پؼداظحَ قغ کَ اٌغیكػَكرزی قػؼط الزـ ةػؼای صػم ىـػائم ك ىكػکات
ازحياّی ك یا رؿیغف ةَ كوْیث ىٌهّب اؿث .ایً «كوْیث ىٌهّب» ٌیؽ ةؼ اؿاس قؼایي زىػاف ،ىکػاف ،فؼٍُػگ ك
ؿایؼ ؿاظحارُا ىیجّاٌغ ىحغیؼ ةاقغ .ركقً اؿث کَ اگؼ زؼیاف اٌغیكَكرزی دچار اظحاؿ ك چانف قّد صم ىكکات
ك ىـائم ازحياّی ك ةَ دٌتاؿ آف رؿیغف ةَ كوْیث ىٌهّب ٌیؽ دچار ىّاٌْی اؿاؿی ىیقػّد .اىػا ُيػاف ًّرکػَ در
ىلانَ ةضخ قغ ،فىای اٌغیكَكرزی ازحياّی در ایؼاف ةػا ىّاٌػِ زػغی ىّازػَ اؿػث کػَ زؼیػاف اٌغیكػَكرزی را ةػا
ىكکاجی ىّازَ کؼدق اؿث .ایً ىّاٌِ ةیكحؼ از ایٍکَ ىّاٌْی ؿاظحاری ك در ؿػٌش کػاف ةاقػٍغ ،ىػّاٌْی اؿػث کػَ
زٍتَ ی دركٌی ك فؼدی دارد .ةَ ایً ىٍْی کَ امضاب زاىَْ قٍاؿی ظػّد را جضػث ؿػهٌَ ك كیيّىػث ارزش ُػا ك
ٍُسارُایی كؼار دادق اٌغ کَ اىکاف اٌغیكَ كرزی را ةؼای اٌِا کو رٌگ کؼدق اٌغ .اگؼچَ جضلیلات اٌغکی در ةاب اٌغیكَ
كرزی ازحياّی ك ىّاٌِ پیف ركی آف اٌساـ قغق اىا ةؼظی از آٌِا ةا یافحَ ُای ایً ىلانَ ُيـّ ُـحٍغ.جّزَ ةػَ ةْػغ
فؼدی وْف اٌغیكَ كرزی ازحياّی ةا پدكُف ىیؼزایی ك كاراظاٌی ()1393؛ كاراظاٌی ك ىیؼزایی ()1393؛ قارع پػّر ك
ؿهیياٌی (ُ ) 1390يعّاٌی دارد .اگؼچَ ایً ؿَ جضلیق ةػؼ زٍتػَ ُػای فؼافػؼدی ك ؿػاظحاری ىّاٌػِ جّنیػغ داٌػف
ازحياّی ٌیؽ جاکیغ داقحَ اٌغ اىا از از ؿٌش ظؼد ُو غافم ٌتّدق ك آف ةْغ را ىّرد جاکیغ كؼار دادق اٌغ.
ىّاٌِ اؿاؿی اٌغیكَكرزی در ىیاف امضاب زاىَْقٍاؿی ّتارجٍغ از ركزىؼگی کَ در ؿَ ةْغ ّهيػی ،فؼٍُگػی ك
اكحنادی ةیاف قغ ك ایٍکَ ایً ىاٌِ چگٌَّ اٌغیكَكرزی را دچار اظحاؿ ك ٌلناف ىیکٍغ .وْف اٌغیكَ ىـػانَ ىضػّر
ىاٌِ دكـ در راق اٌغیكَكرزی اؿث کَ ةَ قغت از ركزىؼگی امضاب زاىَْقٍاؿی جادیؼ ىی پػیؼد ك اٌغیكػَ اٌحلػادی،
ىّقکافاٌَ ك كاکاكاٌَ را از اٌغیكيٍغاف ّهّـ ازحياّی ىیگیػؼد .ؿػّىیً ىػاٌِ ،ظػّدداری از جضهیػم ٌُػؼی از ؿػّی
زاىَْقٍاؿی ظّاٌغقُا ىٌؼح قغق اؿث کَ ایػً كوػْیث از دك ّاىػم «ٌگؼاٌػی از ٌلػغ قػغف جّؿػي دیگػؼاف» ك «
ؿهٌَی فهـفَی پؼاگياجیـو» در کٍار اجکا ةَ زيِآكری دادقُای کيی ك کیفی ةغكف اكغاـ ةَ جضهیم ٌُؼی درةارقی
آٌِا ك ایساد چِارچّبُای فکؼی ػ ٌُؼی ىحادؼ اؿث .ىاٌِ دیگؼ در راق اٌغیكَكرزی ازحيػاّی « ،وػْف در زىیٍػَی
ٌلغ جّنیغات ّهيی صّزقی زاىَْقٍاؿی» اؿثٌ .تّد یػک ؿیـػحو ىٍـػسو ٌلػغ جّنیػغات ّهيػی ازحيػاّی ىػاٌِ
ةازٌگؼی ،اماح ك ارجلای ؿٌش جّنیغات ّهيی ىیقّد .ؿؼاٌساـ ّاكِػی افؼاًی ك ةیيارگٌَّ امضاب زاىْػَقٍاؿػی
ةَ «ارزاع ىکؼر ةَ ىٍاةِ ىحکذؼ» ىاٌِ آظؼی اؿث کَ در ىلانَ ىٌؼح قغق اؿث .ایً كوْیث ةػَ قػیّق ای ركاج دارد
کَ جْغد ارزاع ُای ىعحهف ك ایٍکَ زيهَ یا قتَ زيهَای را ةَ یک ىٍتِ ،جؼزیضا اٌگهیـی ،ىؽیً کٍٍػغ از جّفیلػات
یک ىحً زاىَْ قٍاظحی ىضـّب ىیقّد .ایً كوْیث ٌیاز ةَ اٌغیكیغف ك ىغاكَ در قؼایي ك پغیغقُای ازحياّی را
کورٌگ ىیقّد.
ذکؼ ایً ٌکحَ وؼكری اؿث کَ ایً ىّاٌِ دارای ركاةي ىحلاةم ك چٍغ ؿّیَ ای ةاُيغیگؼ ُـحٍغ ك ُيغیگؼ را ةػَ
ٌّّی ةازجّنیغ ىی کٍٍغ .جاکیغ ةیكحؼ ةؼ زٍتَی فؼدی ك دركٌی ایً ىّاٌِ ةَ ایػً ؿػتب اؿػث کػَ امػضاب زاىْػَ-
قٍاؿی ةا زغیث ةیكحؼی ؿْی در اماح انگُّای ارزقی ك ٍُساری ظّد در ّؼمَی ّهيی داقحَ ةاقػٍغ .اٌغیكػَ-
كرزی ،اةؼاز ٌُؼٌ ،لغ اٌغیكَُای ىّزّد ك ةازٌگؼی ىکؼر در اٌغیكَُا ك ىٌانب ٌكؼ یافحػَ ىػیجّاٌػغ گػاىی در زِػث
ةِتّد زٌغگی ازحياّی ك کاُف ىـائم ك ىكکات ازحياّی ةاقغ.
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