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 چى٥ذٜ

ي هقالِ  ٖ  ت٤لٗف كفتاك ٗويٗا ي ٠ًلِٗ تل اككاى ٣لَم اًٌاًٖلٖ تِ تلكًٖ ارواگلٗا ٤ٌٖٗ ه١ََٗ، غاٗـ ،   ،، تإح٘لاتٖ كِ ٗا

ـي تـإح٘لات ام ه٠ٌـل ٣لـَم       ً٘ن كٍاًٌِاًٖ ؿاُتِ اً  ٍ  تِ ؽَّٔهٌائل ٍ كٍٍ ٣لَم اًٌاًٖ  تِ تلكًـٖ اًتقـاؿٕ ٗا
ي اًٌاًٖ اًالهٖ هٖ ٖ     گًَِ تلكًٖ پلؿامؿ. ٗا ـ  ّا تلٕا ًاؽ  ٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ ٗـلٍكٕ تـِ ٠ًـل هـ مٗـلا تاٗــ    ؛كًـ

ٍ هتوـاٗن ُـَؿ. كٍٍ    كٍُـي  كاهالً ،٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ ّٔإ كل٘ة كا ٌُاؽ  ٍ لَامم آى كا تلكًٖ كلؿ تا ٠ًلٗ ٠ًلِٗ

ي پوٍَّ ٣قلٖ اً . ؿًتاٍكؿ ي ٠ًلِٗ ؿاُتِ ٗا ٖ  ،ّإ هْوٖ كِ ٗا ي اً  كِ تل ٛثق كفتـاكگلٗا غاٗـ  ٍ   ،هَٗـ١َ  ،ٗا
تٌْا كٍٍ تغج ؿك ٣لَم اًٌاًٖ  ،اًـ ٍ كٍٍ تزلتٖ ّن هاؿٕ كاهالً ،َُؿ هٌائلٖ كِ تلٕا ٣لَم اًٌاًٖ ؿك ٠ًل گلفتِ هٖ

ي ًتاٗذ ام  تل ٛثق كفتاك ٖ اً . ٗا  ٠ٌل ٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ هلؿٍؿًـ.هگلٗا

ٖ،  ٞب: ٚاطٜ و٥ّذ ٖ.٣لَم اًٌاًٖ، ه١ََٗ ٣لَم اًٌاًٖ، غاٗ  ٣لَم اًٌاًٖكفتاكگلٗا ٌاً ، كٍٍ ٣لَم ًا ٌاًٖ ٌائل ٣لَم ًا  ، ه
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 تؼش٤ف ٔؼئّٝ

رلٗاى ف٘نٗرالٌ٘ن ًا . اٗي رلٗـاى ؿك تـاب    ،ام ؿٍكاى كًٌاًي كُـ تٌ٘اك مٗاؿٕ ؿُا  پيام رلٗاًات هْوٖ كِ 

ٌاى ٍ رْاى ِ تا كٍٗرلؿٕ هاؿٕ ،ًا گاكًا ٤ًٖ ؿك عق  ٍ ًاؿٗـُ گلفتي ٍرَؿ ٍ تإح٘ل ّل اهل غ٘ل هـاؿٕ ؿك رْـاى ٍ    ،ًا

ٌاى  ـ ٍ ّل ٗك ام اٗي هراتة . هراتة مٗاؿٕ ؿك احل اٗي رلٗاى تِ ٍرَؿ آهـُؿاكؿًا تإح٘لات لاتل تـَرْٖ ؿك ٣لـَم    ،ًا

ٌا تِ تلام ؽَؿ ًٖ ًا ٌـاى  رإ گقُا ـ. ٗرٖ ام اٗي هراتة ف٘نٗرالٌ٘تٖ ؿك تاب ًا ـ . ُـاٗـ     هرتـة كفتـاك   ،ًا گلاٗـٖ ًا

ٖ َاى افلٛا َاى اٗي هرتة كا تِ ٣ٌ ٌ  مٗلا ًِ تٌْا ٍرَؿ ٍ تإح٘ل ّل اهـل غ٘ـل    ؛تلٗي هرتة ؿك ًگاُ ف٘نٗرالٌ٘تٖ تت ؿًا

راك هٖ ٌاى ٍ رْاى كا ًا ــ   لإ ك٘ف٘ات فٌّٖ ٗا عاالت فٌّٖ ها ًقـَ ًـاص٘نٕ لائـل   تلرِ عتٖ ت ،كٌٌـ هاؿٕ ؿك ًا ًا

ـ    تإح٘لات مٗاؿٕ ت ،رلٗاًات ًاٗلاٗي رلٗاى ّن هخل  .(93ّ ،1386)صلصلٌـ، ـتِ ًا ٌاًٖ ٍ اككاى آى ؿُا ل ٣لَم ًا

ٌاًٖ تالٖ ًا . ّوضٌاىاها  ،ٍ ًقٖ ُـُ ًا  ٍ تا اٌٗرِ اؿ٣اّإ اٗي رلٗاى كؿّ  تإح٘لٍ ؿك ٣لَم ًا

ٖ  اٗي هقالِ  تقاؿٕ تإح٘لات اٗي ٠ًلٗـِ ف٘نٗرالٌ٘ـت ٌـاًٖ تپـلؿامؿ.      ،ؿك ٓـؿ ًا  تِ تلكًٖ ًا ؿك اككـاى ٣لـَم ًا

ٌاًٖ»ه٠ٌَك ام  ٌـاًٖ   «اككاى ٣لَم ًا ـ  صْاك هفَْم ه١ََٗ، كٍٍ، هٌهلِ ٍ غاٗ  ٣لَم ًا . ٠ًلٗـِ كفتـاكگلاٖٗ   ًا

َاّـ ؿُا  ٍ اگل اٗي ٠ًلِٗ ٗك ٛث٤٘تاً تإح٘لاتٖ ؿك ّل ٌاى تپقٗلٗن ام اٗي صْاك ككي ؽ تـِ ٣لـَم    ل٤ٜاً ،كا ؿك هَكؿ ًا

َاّ٘ن ؿُا . عا  اٗي هقالِ ؿك ٓـؿ ًا  كِ تإح٘لات هخث  ٍ هٌفٖ، ٗـا تـِ ٣ثـاكت ؿٗگـل     ٌاًٖ هتفاٍتٖ ا٣تقاؿ ؽ  ،ًا

ٌاًٖ ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗف اٗي ـ    ٗاؿآٍكٕت٘اى كٌـ. المم تِ  ٠ًلِٗ كا، تل اككاى ٣لَم ًا تقـاؿٕ اٗـي    كـِ  ًا تلكًـٖ ًا

الهٖ هٖ ٠ٔل فلٌفهقالِ، ام هٌ ٌاًٖ ًا  تاُـ. ٣لَم ًا

 پ٥ـ٥ٙٝ تحم٥ك

ٌِاًٖ ؿك هَكؿ كفتاكگلاٖٗ تغج ُـُ ًا ، ّوضٌ٘يّإ  بافّي ٍ ت٤ٖ٘ كت ٔفلٌفّإ  باؿك كت ًٍا تـِ ٓـَكت    ،ك

ٌاًٖ ًؾي تِ ه٘اى آهـُ ًا  ،ٗوٌٖ پلاكٌـُ ٍ ٌـاًٖ كا     ؛ام تإح٘ل اٗي ٠ًلِٗ ؿك اككاى ٣لَم ًا ت٤ٖ٘ اككـاى ٣لـَم ًا

ـ ؿُفكل كل  إ هٌتقل تا اٗي ه١ََٗ ٗاف  ًِـ.   اها ًَُتِ ،ًا

 ضشٚست تحم٥ك

َاكًـ كِ ّـل   اٗي ًَُتِ ام رْاتٖ هْن تِ ٠ًل هٖ ت ٌاًٖ تل اككاًٖ ًا تـا تَرـِ تـِ     ،ام اٗـي اككـاى   ٗـك كًـ. ٣لَم ًا

تِ تاُـ ٌاى ؿُا ِوٌـ ؿك هَكؿ ًا ٌـاى هٜـلط   ّإ هْوٖ كـِ ؿك هـَكؿ    كٌـ. ٗرٖ ام ؿٗـگاُ تغ٘٘ل هٖ ،٠ًلٕ كِ ؿًا ًا

تقـاؿ لـلاك گلفـ         ،ؿٗـگاُ كفتاكگلاٖٗ ًا . اٗي ؿٗـگاُ ،ُـُ ًا  اهـا تـإح٘لات    ،تا ٍرَؿ اٌٗرـِ تـِ ًـل٣  هـَكؿ ًا

ٌاًٖ گقُا  ٍ ٌَّم ّن احلات آىًناٖٗ تل ٣ل تِ ٖ  َم ًا ٌاًٖ غلتـ ٌـاى كا      غ٘ـل لاتـل   ،تل ٣لَم ًا ـ . اگـل ًا رـاك ًا ًا

٘ن ٍ كٍط هزلؿ ٗا اهَك ـًا راك كٌ٘ن هٌغٔل تِ كفتاكٍ ت ٌاى ًا ٖ  ،فٌّٖ كا ؿك هَكؿ ًا ٌِاًـ ًٍا ٌاًٖ ّوضَى ك  ،٣لَم ًا
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ٌاًٖ ،كِ تل پاِٗ اٗي ٠ًلِٗ ُرل گلفتِ َ  ٣لَم ًا ٌاى اٗــئال َاّـ تَؿ كِ ًا ـ  كـِ كفتـاك ؿً٘ـَٕ       ،إ ؽ ٌـاًٖ ًا ًا

راك هٖ تِ تاُـ. لقات كٍعٖ كا ًا ـ. تـلإ تٌ٘ـاى   كٌـ ٍ ٤ًاؿت اؽلٍٕ كا تَّن هٖ ؽَتٖ ؿُا ٌـاًٖ   گـقاكٕ   ؿًا ٣لـَم ًا

الهٖ ؽَّٔتِ ) هٌاًة ٌاًٖ ؿك رْ  ًا ٌاًٖ ٌُاؽ  ٍ ًقـاٙ لـَت   ،ًامٕ ٣لَم ًا ( تاٗـ تإح٘ل ٠ًلِٗ كا ؿك ٣لَم ًا

الهٖ ؿل٘لللاك ؿاكؿ. تِ ّو٘ي  ٍاكإٍٍ ٤ٗف آى كا هَكؿ  ٌـاًٖ    ٍرَؿ اٗي صٌ٘ي هقاالتٖ ؿك رْ  ًا ًامٕ ٣لـَم ًا

 كًـ. ِ ٠ًل هٖٗلٍكٕ ت ،ٍ ٌُاؽ  ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗف ٠ًلٗات علٗف

 سٚؽ پظٚٞؾ

   ِ  ،ّـإ ه٘ـا    كٍٍ اٗي پوٍَّ كٍُٖ ٣قلٖ اً ؛ مٗلا تغخٖ ؿك هَكؿ فلٌفٔ ٣لَم اًٌـاًٖ اًـ ، ٍ فلٌـف

إ رنئـٖ اهـا    هٌهلِ ،پلؿامًـ. ؿك اٗي هقالِ الِ٘ ؽَؿ هٖ اًـ كِ تا كٍٍ ٣قلٖ تِ تلكًٖ ه٘ا  ٣لَهٖ ؿكرٔ ؿٍ

ِ ٛث٤اً تاٗـ تا كٍٍ ٣قلٖ تغج َُؿ. الثتِ ً٘امهٌـ تلكًـٖ  َُؿ ك هْن ام هٌائل فلٌفٔ ٣لَم اًٌاًٖ هٜلط هٖ

ّـاٖٗ ؿكًـ  ٍ هٌـتٌـ تاُــ.      ًٌـث   ،َُؿ ّاٖٗ كِ تِ كفتاكگلاٖٗ ؿاؿُ هٖ تا ًٌث  ،تاُـ إ ّن هٖ كتاتؾاًِ

ِ  ،كٍٍ گلؿاٍكٕ اٛال٣ات إ اًـ  ٍ ً٘ـامٕ تـِ هٌـائل آهـاكٕ ًٌ٘ـ  ٍ ؿك ؿاٍكٕ ام كٍٍ        كٍٍ كتاتؾاًـ

 ٘ف ٍ تغل٘ل ً٘ن اًتفاؿُ ُـُ اً . هقاٌِٗ، اًتقاؿ، تَٓ

 ٙبػ٣ؿ ٚاطٜ

 ثشسػ٣ ا٘تمبد٢. 1

ـا كلؿى تا ك٘ف٘  ام تٖ ـاى ال٤ـلب(.        ًقـ ؿك لغ  تِ ه٤ٌإ ر ـاى الثالغـِ، ٌل ـ . )ًا ك٘ف٘  ٗا ٓغ٘ظ ام ًـق٘ن ًا

يک نظريه  اسهتب به  عتهار      بررسی صحت و سقن و هقذار خلوص و عذم خلوص  ،انتقادی ه٠ٌَك ام هفَْم تلكًٖ

گويين هقصود اين هقال  بررسی انتقهادی أهيرير نظريه      بيان هختصری از نقاط قو  و ضعف استب پس وقتی هی خالص 

 باشذب رفتارگرايی در ارکان علوم انسانی است هنظور بيان نقاط ضعف و قو  أيرير اين نظري  در ارکان علوم انسانی هی

 سفتبسٌشا٣٤. 2

ٌاى ٍ تغل٘ل كفتاكّإ ٍا إ ًا  ؿك تاب  ٠ًلِٗ ،«كفتاكگلاٖٗ» ـ  كـِ تٌْـا كُا ٣لوـٖ     كٍؿ  تِ كاك هًٖا ٍ ه٤تقـ ًا

ً . كفتاكگلاٗاى تل اٗي ٣ق٘ـُ ٌاى، تغل٘ل ٍا ام ٛلٗق كفتاك ٍا ـ كِ تلكًٖ تغل٘ل ًا ـ  كـِ ٣وـَهٖ ٍ     ًا إ ٣لوٖ ًا

ـتفاؿ   ؿك ؿًتلى ّوگاى تاُـ. تٌْا كٍُٖ ّن كِ ؿك ؿًتلى ّوگاى ًا  ٍ ّوِ هٖ ٌــ ام آى ًا ًَا ـ ت كٍٍ  ،ُ كٌٌـ

ٌاى ،كٍ اماٗي .تزلتٖ ًا  ٌاى تٌْا ص٘ـنٕ كـِ    ،تلكًٖ ٣لوٖ ًا هٌغٔل ؿك تلكًٖ ٍا تا كٍٍ تزلتٖ ًا . لقا ؿك ًا

ً  ،لاتل هِاّـُ ًا  ٌاى .كفتاك ٍا گًَـِ توٌـك تـِ     ٍٕ كا تغل٘ل كلؿ ٍ ّل ،پي تاٗـ فقٚ ام ٛلٗق كفتاك ٗك ًا
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تفاؿُ ام ٣ثاكاتٖ كِ ؿكتل ـ .   ـُ عاالت فٌّٖؿاكً عاالت فٌّٖ ٍ ًا تثاُ ٍ غ٘ل ٣لوٖ ًا ٌاى ُا ـ تلإ تغل٘ل كفتاك ًا ًا

رٌ٘ل ـ  كـِ       ّإ ت٘لًٍٖ ٍ كفتاك پـٗـ آهـُ تًَٚ هغل  ٌُاؽ  هغل  :ه٤تقـًـ ٍاتٌَىٍ  ًا ّـا توـام ص٘ـنٕ ًا

ٌاى المم ًا  )هٌل٘ي،  ٍ ح٘ل مٗاؿٕ ؿك تـِ ٍرـَؿ آهــى    إًِ ٣اهل ت .(166، 1388ّتلإ تث٘٘٘ي صگًَگٖ كفتاك ًا

تِ ٍاكٌِٖ ٣لِ٘ ؿٍگاًِ  ،: ٣اهل ٍا  اٌٗرًِا  كُـ اٗي هرتة ؿُا لائـل تـَؿ    ؿكاكتًگاكٕ ؿكاكتٖ تَؿ.  اٗي رلٗاى 

ٌاى ام ؿٍ رَّل هاؿٕ ٍ هزلؿ تِر٘ل ُـُكِ  ـاؿ ؿك  ًا  ًا ً  ٍ ؽَٔٓ٘تَ اهتـ ٌاى، كِ تـى ٍا : رَّل هاؿٕ ًا

ـِٗـ ،ًِ ت٤ـ ًا  ٍ رَّلٕ هزلؿ ام هاؿُ ـاكِ ؽَٔٓ٘  آلَ٘ ًا هـَكؿ پـقٗلٍ    ،ى ًا . تا اٌٗرِ ٠ًل ٍا ؿك اتت

ـاؿٕ ام ف٘لٌَفاى للاك گلف  ـ  اها ت٤ـ ،ت٤ ـ  ًا ٍال٢ ُـ ٍ ًا تقاؿاتٖ  ام هزاه٢ ٣لوٖ غـلب هٜـلٍؿ    ،ّا ؿك ه٤لٕ ًا

ٍاد آى تَؿ. ٣اهل ًَم، ٗك فـلٕ ٣وـَهٖ تـَؿ     ،ُـ. ٣اهل ؿٍم تِ ٍرَؿ آهـى كفتاكگلاٖٗ، پَمٗتٌَ٘ٗن هٌٜقٖ ٍ ك

ـ ٍ تا تغل٘ل ؿل٘ق متاًٖ، آى هٌهلِ عل ٗا هٌغـل   ًت٘زِ ؽلٚ متاًٖ ٗا هفَْهٖ ،َؿ، اغلة هٌائل فلٌفٖت ه٤تقـكِ  ًا

 .(47ّ ،1386َُؿ )صلصلٌـ،  هٖ

َُؿ: كفتاكگلاٖٗ تغل٘لٖ ٗا فلٌفٖ ٍ كفتـاكگلاٖٗ   لٌن تقٌ٘ن هٖ تِ ؿٍ ،گلاٖٗ ًا  هرتة كفتاك ٗاؿآٍكٕالمم تِ 

 ٌُاؽتٖ. كٍٍ

ـ  روالتـٖ كـِ ؿكتـاك     ه٤تقـكِ تِ٘تل ؿك كتة فلٌفِ فّي هٜلط ًا   ،ٖ: اٗي هرتةگلاٖٗ فلٌف كفتاك. 1  ًٓا

َاى تـٍى ام ؿً  ؿاؿى ه٤ٌا هٖ ،ٗك عال  فٌّٖ ٌّتٌـ ـ   ،تا رولِ إ َٛالًٖ ،ت  ،كِ ت٘اًگل كفتاك لاتل هِاّـُ ًا

ف ٍ اعٌاًـات ٍ تـاٍك   ٓتاك گَ ؿك لائل ًا  كِ گف  ،تامًٌَٖٗ كلؿ. اٗي هرتة َٛا ّـا ٍ اه٘ـا ،    عاالت فٌّٖ هخل ٣

ـ . هـخالً     ٓگـَ ؿكتـاك   اؽتٔاكٕ گف  ٓتلرِ َُ٘ ،گَى ؿكًٍٖ ًٌ٘  اهَك ُثظ ٓگَ ؿكتاك گف  اگـل   الگَّـإ كفتـاك ًا

ـ هٖ»ُؾٖٔ  َاّـ ت٤ٜ٘الت ؽَؿ كا ؿك پاكٗي تگقكًا اگل تل٘ٚ ًـفل تـِ پـاكٗي تـِ ٍا      تِ اٗي ه٤ٌاً  كِ هخالً ؛«ؽ

َاّـ كف  )ِ آٍا ت ،َُؿؿاؿُ  رـاك كٌــ،    ًِ تٌْا ٤ًٖ هٖ ،اٗي هرتة .(ّواىًزا ؽ ٌاى كا ًا كٌـ ّل اهل غ٘ل هاؿٕ ؿك ًا

ٌاى كا تِ َٓكت گناكُ تلرِ ٤ًٖ هٖ ـ    ،إ كفتاكٕ كٌـ ّل گناكُ ؿك هَكؿ ًا ه٤ٌـا   ،كِ تا اتناك هاؿٕ لاتل تلكًـٖ ًا

تاٗــ تـِ كٍٍ كفتـاكٕ آى كا ت٘ـاى كـلؿ ٍ       ،تـَؿى ٗـك گـناكُ    پقٗل تلإ آمهاَٗكِ كٌـ. كفتاكگلاٗاى فلٌفٖ لائلٌـ 

َاى  هٖ ٖ كا تِ گناكُ گناكُ ّؤت ًٍا تا تِ ٗك گناكُ ف٘نٗرٖ تثـٗل َُؿ ٍ تـِ ٓـَكت    ،ّإ كفتاكٕ تغَٗل تلؿ ّإ ك

 كٍط ٍ تـٍى ؿك ٠ًل گلفتي ٣اهل٘  ُؾْ ت٘اى َُؿ:   تٖ
تٛا٥٘ٓ ث٥٤ٍٛٓ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت وـٝ   ، ٣ٔكٛستؾ سا چًٙ صدٜ اػت ػبساثٝ خب٢ ا٤ٙىٝ ث٥٤ٍٛٓ  ٔثالً

ٔختلبت دس فضب ثٝ ػـ٢ٛ ٔدٕٛػـٝ    ١ا٢ اص ٔبدٜ ثب فالٖ اثؼبد )دػت ٚ ثبص٢ٚ اٚ(، اص ٤ه ٔدٕٛػ تىٝ

ٔختلبت د٤ٍش٢، دس ٔذت صٔب٣٘ ٔـخق، حشوت وشد. ٕٞچٙـ٥ٗ، ثـٝ خـب٢ ا٤ٙىـٝ ثٍـ٥٤ٛٓ وؼـ٣       

تغ٥٥شات٣ دس ؿىُ ؿذ ٚ ا٤ٗ تغ٥٥ـشات  خٛؽ  ا٢ ٌٛؿت ثب اثؼبد خبك٣، دػت خٙذ٤ذ، ثب٤ذ ث٥٤ٍٛٓ تىٝ

 .(172، ف1388)ٔؼ٥ّٗ،  س٤بض٥بت ٚ ٔىبٖ ؿٕبػ٣ ث٥بٖ و٥ٙٓ سا ثٝ صثبٖ
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ٍا كفتاكگلاٖٗ كٍٍ. 2 رٌ٘لٌُاًاًٖ ّوضَى  ىٌُاؽتٖ: اٗي هرتة كِ تًَٚ ك لائـل   ،ٛلاعٖ ُــُ  ٍاتٌَىٍ  ًا

ـامُ     ،تاٗـ ص٘نّإ ٣وَهٖ كا هٜال٤ِ كٌـ ،هـ٣ٖ ٣لن تَؿى ؿاكؿ كًٌٖا  ّل  ـ گ٘ـلٕ،   ٤ٌٖٗ ص٘نّـاٖٗ كـِ لاتـل ًا

اىإًٌزَ ٍ ت ٍاال ٣لوٖ ًٌ٘ . تل ّو٘ي ًا تٌْا كٍُٖ كِ اٗـي ؽَٔٓـ٘  كا    :گٌَٗـ هٖ ،ٗ٘ـ تًَٚ ًاٟلاى تاُـ 

ٌاىكٍٍ تزلتٖ ًا . تِ ّو٘ي ؿل٘ل آً ،ؿاكؿ ـامُ   ْا كِ ؿك هَكؿ ًا ـ گ٘ـلٕ ٍ   گفتٌـ تٌْا ص٘نٕ كِ لاتل ًـٌزَ ٍ ًا

ً  ،اىكٌٌـگ تإٗ٘ـ تًَٚ آمهاَٗ ٌاى اكمٍ تلكًٖ كا ؿاكؿ .ًا  كفتاك ٍا .  ،پي فقٚ كفتاك ًا ّـل   ًِ عاالت فٌّـٖ ٍا

ٍاى گناكُ ـاى تـِ اهـَك فٌّـٖ ٍ غ٘ـل تزلتـٖ ٍٕ تپـلؿامؿ،          ،اًٌُٖ إ ؿك ك كِ ؿك تغل٘ل، تِ رإ تلكًٖ كفتـاك اًٌ

ـاكؿ )   گناكُ ٍ  ،كٍ اماٗـي ( 166ّ ،ّوـاى إ غ٘ل ٣لوٖ ًا  ٍ اكمُـٖ ًـ ِ  ،ؽتُٖـٌا  كفتـاكگلاٖٗ كٍ ٓ إ ؿكتـاك  ٠ًلٗـ

ٍاى ُتلرِ َُ٘ ،ًؾي گفتي ام فّي ًٌ٘  صگًَگِ  ّوتٖ هقــم،  ،ٌُاًٖ ًا  )ٓثَعٖ ٍ كٍُٖ تلإ پوٍَّ ؿك ك

 .فٔل ؿٍم( ،1391

ًـ٤ٖ ؿك تفٌـ٘ل كفتـاكٕ     ّل ؿٍ ؿك اهَكٕ ّوضَى ٣ـم ا٣تٌا تِ اهَك غ٘ل هـاؿٕ،  ،اٗي ؿٍ گلاَٗ ام كفتاكگلاٖٗ

ٌاًٖ، تٖ ّٔو غ٘ل هاؿٕ، تإك٘ـ تَ٘ ام عـ تل ًقَ كفتاك ؿك ٣لـن ٍ...   ٓه٤ٌا تَؿى ّل گناك تلرِ تٖ ،تَؿىاكمٍ  اهَك ًا

ـ  هِتل  ـ. ؿك اٗي هقالِ ّل ؿٍ كا كفتاكگلاٖٗ ًاه٘ـُ ًٍا ٌـاًٖ    إت ،ًا ح٘ل اهَك هِتل  ّل ؿٍ ١ًَ كفتـاكگلاٖٗ ؿك ٣لـَم ًا

 َُؿ. تلكًٖ هٖ

 ػّْٛ ا٘ؼب٣٘. 3

ـ كِ تِ تَٓ٘ف، تفٌ٘ل، تث ٣لَهٖ ٌاى ٍ عاالت ٍا هًٖا  (.115ّ ،1393)ُلٗفٖ، پلؿامًـ. ٘٘ي ٍ تَِٓ٘ ؿك هَكؿ ًا

 اسوبٖ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘

ٌاًٖ»ه٠ٌَك ام  ٌاًٖ هٖ «اككاى ٣لَم ًا ـ  كـِ      صْاك ككي ه١ََٗ، غاٗ ، هٌائل ٍ كٍٍ ٣لَم ًا تاُــ. ؿكًـ  ًا

كاتِٜ كـل ٍ ارـناء    ،ٍ هٌائل ٣لنه١ََٗ  ٔكاتٜ ،هٌهلِ ؿك عق٘ق  ارناء ٗا رنئ٘ات ه١ََٗ ٌّتٌـ ٗا تِ ٣ثاكت ؿٗگل

ٖ     تل ُـى هٌهلِ ت٤ٖ٘ ٠ًلِٗ اها تلإ كٍُي ،ٍ ٗا كلٖ ٍ رنئ٘ات ًا  ٌـاً  ،پلؿاماى ٌّگام ُـولؿى اككـاى ٣لـَم ًا

ـ ) ه١ََٗ ٍ هٌائل ٣لن كا ام ّن تفر٘ك كلؿُ  .(8، ّّواىًا

 ٔحٛس اَٚ: تأث٥ش سفتبسٌشا٣٤ دس ٔٛضٛع ػّْٛ ا٘ؼب٣٘

ِوٌـٕ ٌـاى      ًوٖ ،٠ًلِٗ ف٘نٗرالٌ٘تٖ كفتاكگلاٖٗ كا لثَ  كٌـ ،اگل ؿًا ـ ّ٘ش اهـل غ٘ـل هـاؿٕ كا ؿك هـَكؿ ًا ًَا كـِ   ،ت

ٌاًٖ ًا  ـا تِ اهَك هاؿٕ تإٍٗـل تثـلؿ ٍ ًـپي    ،ه١ََٗ ٣لَم ًا آى كا هٜال٤ـِ   ،تپقٗلؿ، ٗا ؿًترن تاٗـ اٗي اهَك كا اتت

ٌاًٖ ًا  ،كٌـ. ؿك ًت٘زِ ٌاى كِ ه١ََٗ ٣لَم ًا گ٘ـنُ  كـِ  تاُـ.. گفتِ ُـ  هاؿٕ هٖ اهلٕ كاهالً ،ًا ّـإ   ٗرـٖ ام ًا

گاكٕ  هؾالف  تا ؿٍگاًِ ،پـٗـ آهـى اٗي هرتة ٕ  كِ لائل تَؿ  ؿكاكتتَؿ.  ؿكاكتًٖا ٌاى ٣الٍُ تل تــى هـاؿ ؿاكإ  ،ًا
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ٌاى ًا  ٌاى كا هٌغٔل ؿك ّو٘ي تـى هـاؿٕ   ؛ مٗلاكٍعٖ هزلؿ ًا . كفتاكگلاٖٗ تِ ُـت هؾالف اٗي تفٌ٘ل ام ًا ًا

ٌاى ،ـؿًا هٖ ـ كِ تا عي لاتل اكمٗاتٖ ،تلرِ فلاتل ام اٗي، لائل ًا  تٌْا اهَكٕ ام ًا ــ. ه٠ٌـَك آًْـا    الئق تلكًٖ ،ًا  ،ًا

ٌاى، كِ ه١ََٗ هٜال٤ ٌاًٖ تَؿ كِ ؿك ه٤لٕ عي ًا  ٍ اكمٍ تلكًٖ ؿاكؿ. ؿك ًت٘زِ ًا تٌْـا   ،تاُـ ٍا هٖ ٔكفتاك ًا

ٌاى ّن تٌْا كفتاكّإ ٌاًٖ هاؿٕ ًا  ٍ عاالت ًا ٌـاى    تاُـ. ٛثق اٗي ٠ًلِٗ، ّل ٍا هٖ ًا كـِ   ،گًَـِ تفٌـ٘لٕ ام ًا

ـ  ٍ اكمٍ      ٌاى تلكًٖ كٌـ، تفٌ٘لٕ ًآـغ٘ظ ٍ غ٘ـل ٣لوـٖ ًا تِ تاُـ اهلٕ غ٘ل كفتاك كا تلإ اكمٗاتٖ ًا لٔـ ؿُا

ـاكؿ ٌاى ص٘نٕ رن كفتاك ٍا ًٌ٘  ٍ  ؛ٛلط ٍ تلكًٖ ً ٘ل ّاٖٗ كِ ام هفاّ٘ن غ٘ل كفتـاكٕ تـلإ تفٌـ    گناكُ ّؤمٗلا ًا

تفاؿُ هٖ ٌاى ًا ـ ٍ لاتل تإٍٗل تِ گناكُ ّاٖٗ غ٘ل ٓغ٘ظ گناكُ ،كٌٌـ ًا  تاٌُـ. ّإ كفتاكٕ هٖ ًا

ٌاًٖ ٌاى هٌغٔل ؿك هاؿُ ٍ عاالت ًا ٌاًٖ ٛث٤اً ،ُـتاهٌغٔل ؿك كفتاك ٍا  ،ٍلتٖ ًا إ ّن كـِ ٛثـق اٗـي     ٣لَم ًا

ٌاى تا ّو٘ي ؿٗـگاُ ٠ًل هٖ ،َُؿ ؿٗـگاُ ًاؽتِ هٖ ِ   فلاتل ام كفتاكٍ ًوٖ كٌـ ٍ ٍٕ كا تِ ًا ؿك ٣لـن   ،تٌ٘ــ. ؿك ًت٘زـ

ٌاًٖ ًاٗلٌُاًٖ، ً٘اً ، عقَا ٍ  التٔاؿ، راه٤ِ ٌاى كا ٠ًل هٖ ،٣لَم ًا ِ  تٌْا كفتاك ًا ّـاٖٗ ّـن كـِ     كٌٌـ ٍ تَٓـ٘

ٌاى كا هِـرالت هـاؿٕ    ٛث٤اً ،كٌٌـ هٖ ٌِاًٖ توام هِرالت ًا ًٍا ٌاًٖ ًا . ام رولِ ؿك ك تلإ تْثَؿ كفتاك هاؿٕ ًا

ٌاى آالً اكٕ هٍٖ كفت  .  ٌّتٌـآٍكؿ ٍ هٌرل آى  تِ عٌاب ًوٖ تٌ٘ـ ٍ ّ٘ش هِرلٖ غ٘ل هِرل كفتاكٕ كا ؿك ًا

ـاكاى كفتاكگلاٖٗ، ؿكتاك ،گ٘لثلت كاٗل گاكٕ رَّلٕ  ؿٍگاًِ ٓٗرٖ ام ٛلف  ًٌَٗـ: هٖ ؿكاكتًا
 غـب كـشفبً  ا٤ٗ ػم٥ذٜ ]لجَٛ ثؼذ٢ ٔدشد دس ا٘ؼبٖ[ خغبػت، ٘ٝ فمظ دس خضئ٥بت ثّىٝ دس اكَٛ. ا٤ٗ خ

٤ـه   ،ثّىٝ خغب٣٤ ثضسي ٚ اص ٘ٛع خبف اػت. ثٝ ػجبست د٤ٍـش  ،ا٢ اص خغبٞب٢ خضئ٣ ٥٘ؼت ٔدٕٛػٝ

وٙذ وـٝ ٌـ٣٤ٛ ثـٝ     ا٢ ٚإ٘ٛد ٣ٔ ٞب٢ ح٥بت ر٣ٙٞ سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ اػت. ا٤ٗ ػم٥ذٜ ٚالؼ٥ت خغب٢ ٔمِٛٝ

د٤ٍـش٢   ١ٟب ثٝ ٘ٛع ٤ب ٔمِٛٞب( تؼّك داس٘ذ. دس حب٣ِ وٝ آ٘ )٤ب ع٥ف٣ اص ا٘ٛاع ٔمِٛٝ ا٢ ٔٙغم٣ ٘ٛع ٤ب ٔمِٛٝ

 .(182ف ،1388 )ٔؼ٥ّٗ،« تؼّك داس٘ذ

ـ  ،تلگِـ   پيگٌَٗـ ُؾٖٔ كا تِ رٌگل تلؿًـ ٍ تِ ٍا رٌگل كا ًِاى ؿاؿًـ.  هٖ صٜـَك تـَؿ؟ گفـ :     :ام ٍا پلًـ٘ـً

ٌتن رٌگل كا تثٌ٘ن. ؿك ًَا گفـ :  اٗي ُؾْ تاٗـ  پاًؼ رإ مٗثاٖٗ تَؿ ٍلٖ آًقـك ُاػ ٍ تلگ ؿكؽتاى مٗاؿ تَؿ كِ ًت

ـإ ام اٌْٗانٕ رن ّواى ؿكؽتاى ٍ ُاػ ٍ تلگ آًؿك عق٘ق  رٌگل ص٘ َاى رٌگـل ٍرـَؿ    ،ْا ًٌ٘  ٍ ص٘نٕ ر تِ ٣ٌ

تِ تاُـ.   ـاٖٗ ؿُا ـاكؿ كِ ً٘ام تِ ؿٗـى ر ً 

ّـإ اٍ ص٘ـن ؿٗگـلٕ     گَٗـ: اًٌاى غ٘ل ام تـى ٍ كفتـاك  ّو٘ي اً . اٍ هٖ ،إ ام هغالٜٔ هقَلِ كاٗله٠ٌَك 

اٗــ. عق٘قـ     إ ُـُ ؿصاك هغالِٜ هقَلِ ،كٌ٘ـ. تِ ّو٘ي ؿل٘ل تِ ٣ٌَاى ًفي هزلؿ ٗاؿ هًٌٖ٘  كِ ُوا ام اٍ 

ٖ   ؿكاكتام ٠ًل  كاٗلص٘نٕ رن كفتاكّإ تـى هاؿٕ اٍ ًٌ٘ .  ،اًٌاى كٌــ   تِ ٣ٌَاى كٍط ؿك هاُ٘ي ت٤ث٘ـل هـ

ٖ  تلرِ ّواٌّگٖ ارناء هاُ٘ي اً  كِ اٍ كا تـِ علكـ  ؿك   ،)ّواى( ؿك هاُ٘ي كٍط ٍرَؿ ًـاكؿ آٍكؿ. لائـل   هـ

ِ    ّواى ،ُـى تِ ٍرَؿ كٍط ؿك اًٌاى  ،لـك غ٘ل ٓغ٘ظ اً  كِ لائل ُـى تِ ٍرـَؿ كٍط ؿك هاُـ٘ي. ؿك ًت٘زـ

 ص٘نٕ رن اًٌاى هاؿٕ ٍ كفتاكّإ اٍ ًٌ٘ . ،ه١ََٗ ٣لَم اًٌاًٖ
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رٌ٘ل  ـ گقاكاى كفتاكگلاٖٗ ّن كِ ام پاِٗ ٍاتٌَىٍ ًا پـٗــ آهــُ   ّـإ ت٘لًٍـٖ ٍ كفتـاك     لائلٌـ: ٌُاؽ  هغـل   ،ًا

ٌاى المم ًا  ) ،ّا تًَٚ هغل   .(166ّ ،ّواىتوام ص٘نٕ ًا  كِ تلإ تث٘٘٘ي صگًَگٖ كفتاك ًا

ـ       ،ًا  كِ ٛثق اٗي ٣ثاكات كٍُي ٌـاًٖ ًا ٌاى كا كـِ هَٗـ١َ ٣لـَم ًا ص٘ـنٕ رـن تــى ٍ     ،كفتاكگلاٗاى ًا

ٌـ. ًت٘زِ اٌٗرِ كفتاكّإ آى ًوٖ ٌاًٖ تل ٛثق ؿٗـگاُ كفتا ،ؿًا ٌاى هـاؿٕ ٍ كفتاكّـإ    ،كگلاٖٗه١ََٗ ٣لَم ًا فقٚ ًا

. ً َاى هخا  عٌٖ ٍا ٌِاًٖ هٖ ،تِ ٣ٌ ًٍا ٌِاى ؿك ٣لن ك ًٍا َاّـ ؿك هَكؿ كٌَ ٍلتٖ ك ـ  ؽ ٌاًٖ ٠ًلٕ تـّـ  ،ّإ ًا

ٌاًٖ ام اٗي رٌن ٍا ؽاكد ًٌ٘تٌـ ٍ فقـٚ تاٗــ ّوـ٘ي رٌـن كا هـَكؿ       پَ٘ فلٕ ٍا اٗي ًا  كِ توام كٌَ ّإ ًا

ٌاى هَك ٌِاًٖ كا ٌُاؽ . تلكًٖ للاك ؿاؿ تا ًا ًٍا ٖ   ،كٍ اماٗيؿ ٠ًل ك ٌِاًٖ ُ٘هٖ هـاؿٕ هـ ًٍا ُـَؿ كـِ تـا     ه١ََٗ ك

 گلاٗاى ؽَؿ تإك٘ـ مٗاؿٕ تل اٗي اهل ؿاكًـ: كفتاك تاٗـ آى كا ٌُاؽ . ،اتناك هاؿٕ

ٍاى ٖ ً٘ن ت٤لٗف اؽ٘ل ام ك َ  ٌُاًٖ كفتاكگلاٗاى افلٛا ٖ   )٣لن هٜال٤ِ كـٌ ٍاى( كا ًوـ پقٗلًــ ٍ تـلإ اٗـي     ّـإ ك

ٍاىؿٌّـ. ًؾٌت٘ي ؿل٘ل آً ؽََٗ ً٘ن ؿالٗلٖ اكائِ هٖه٢َٗ  اهـلٕ   ٌُاًـٖ، ؿل٘قـاً   ْا اٗي ًا  كِ صٌ٘ي ت٤لٗفٖ ام ك

گاكؿ. ؿٍه٘ي ؿل٘ـل آً  كا ًاؿٗـُ هٖ« كفتاك آُراك»٤ٌٖٗ ؛ْاً ا كِ تَ٘ ام ّل ص٘ن هَكؿ تَرِ آًك ـ  كـِ     ًا ْـا اٗـي ًا

ٍاى ٍ ٗا عـ الل اهراى تلكًٖ ٣لوٖ آى ا٣ت ـاكًـ. اماِٗاى تِ ٍرَؿ ك ٍاى ،كٍ اٗي قاؿ ً  ٌُاًٖ كا تلكًـٖ ٣لوـٖ كفتـاك    ك

ـ . ؿك ؿكٍى هـا ّـ٘ش ٍرـَؿ غ٘ـل         . (86، 1390ّ)تًَوُ ٍ آكؿٗـال،   كٌٌـ ت٤لٗف هٖ )هَِْؿ( فّـي ٗـك تـَّن ًا

ِـٌاؽتٖ ٌّـتٌـ    هاؿٕ ًٍا إ ًاكي ًٌ٘  تزاكب فٌّٖ ها ُاهل ِّ٘اكٕ آگاّٖ ام ؽَؿ ٍ فرل كلؿى تٌْا ٍلا٤ٖٗ ك

ٖ  كِ ؿك ًلٌلِ  ـاك هـ ٖ       ا٣ٔاب ها ؿك پاًؼ تِ هغل  پـٗـ اٗـي   ،ُـًَـ... تـا پِ٘ـلف  ٣لـَم ف٘نٗرـٖ ٍ ف٘نَٗلـَهٗر

ـاً فلِٗ٘  .(282 ّ ،1380)ّاً ، ٓلٗظ ٍ هغتول ُـًـ ّا ُـٗ
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ِ   ،ام ًقاٙ لَت اٗي ٠ًلِٗ ـ . ؿك گقُـت ٌاًٖ ًا ٌاًٖ ٍ كفتاك ًا ٖ   ،ّو٘ي تإك٘ـ تل تلكًٖ تـى ًا ُــ كفتـاك    ًـ٤ٖ هـ

ٌا ـا ًٌث  ؿاؿُ هٖ ًٖ تـٍى اٌٗرِ تلكًٖ ٣لوٖ َُؿ ًل٤ٗاًًا ٌاى ٗا عتٖ تِ ؽ ِ    تِ كٍط ًا ـإ كؽٌـ پـٍَ(.   ُــ )ؽـ

ل ٗك كفتاك كا ًوٖ تٌـ ّو٘ي كِ ؿ٘ل ث  هٖ ،ؿاًٌ َاهل هاؿٕ كفتاك ًل٢ٗ آى كا ِت كٍط ًٌ ٍى تلكًٖ ٣ ـ. اهـا ٠ًلٗـٔ    ـت ؿاؿً

ًٍق ،كفتاكگلاٖٗ ي كاك كا گلف  ٍ ؿك ك ٕ ٗا ٖ ؿُا . تزلٖت ٍ تلكًٖ گ٘لٕ ٣لن رَل اى ًقَ ِت ًنٗا  ّإ تزلٖت اًٌ

َاى تـِ غ٘ـل لاتـل احثـات تـَؿى ٍ        هٖ ،ام رولِ ًقاٙ ٤ٗف اٗي ٠ًلِٗ اها ًقاٙ ٤ٗف تٌ٘اكٕ اٗي ٠ًلِٗ ؿاكؿ. تـ

اكُ كلؿ. ٌاى ُا َاى ّوـ  عق٘ق  اٗي ًا  كِ ًوٖ افلٙا ؿك تفٌ٘ل كفتاكٕ ّوِ ص٘ن هلتَٙ تِ ًا ٌـاًٖ كا    ٔت عـاالت ًا

ـاى ؿك ؿكٍى ؽَؿٍ هٖ ر ٌاًٖ تاَل اعٌاى غن ٗـا ؿكؿ ٗـا ُـاؿٕ ؿاكؿ     ٗاتـ كِ هخالً ؿك كفتاك ٍٕ ؽالِٓ كلؿ. ّل ًا

ـ ؿك كفتاكٍ فكُ ٍلٖ هٖ ًَا ِ  ٍلٖ تِ ؿالٗلـٖ   ،تلؿ إ احل ًِاى ًـّـ. آٗا كٌٖ كِ ام ؿكؿ ُـٗـٕ كًذ هٖ ت  إ تـِ گًَـ

كٌـ؟ ٗـا   گًَِ ؿكؿٕ اعٌاى ًوٖ اٗي ُؾْ ّ٘ش :َُؿ گف  هٖ ،كٌـ ٌاى ًوّٖ٘ش ؿكؿٕ اع گَٗاكٌـ كِ  كفتاك هٖ
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ٖ     ؿل٘لٍلٖ تِ  ،كٌـ تامٗگلٕ كِ ّ٘ش ؿكؿٕ اعٌاى ًوٖ ،تل٣ري آٍكؿ كـِ تـِ    تـامٕ ؿك فـ٘لن اؿإ كٌـٖ كا ؿك هـ

َاى گف  تلؿ آٗا هٖ ُـت ام ؿكؿ كًذ هٖ ٍال٤اً :ت َاكؿ     ،كِـ؟ ف٘نٗرالٌ٘ـ  كفتـاكگلا   ؿكؿ هٖ اٗي ُؾْ  تـلإ اٗـي هـ

ـاكؿ )كًَٗنكلاف ،  .(52 ٍ 51 ّ ،1387ّ٘ش پاًؾٖ ً

الهٖ هفٔل تِ آًتلاّ٘ي تاهٖ ًا ،تلاّ٘ي احثات تزلؿ ًفي ،٣الٍُ تل اٌٗرِ ْا پلؿاؽتـِ ُــُ     كِ ؿك فلٌفٔ ًا

ٌاى ّوضَى هغث ، غن، ُاؿٕ، ،ًا . ّوضٌ٘ي  ٔفكـِ تزـلؿ آًْـا ؿك فلٌـ     ٌّتٌـ  ... ّن ام اهَكٕ ٣لن ٍ عاالت ًا

الهٖ تِ احثات كً٘ـُ ًا  )ف٘اٖٗ،  ٌاى تِ ّ٘ش ٍرِ هٌغٔـل ؿك  . (232-217 ، 1393ًّا عق٘ق  اٗي ًا  كِ ًا

ٌاى ؿك ت٤ـ هاؿٕ ت٤ـ هاؿٕ ًوٖ ٌتي ًا ٌاًٖ ؿاكؿ. ام رولـِ غاٗـ  ٍ    ،َُؿ ٍ هٌغٔل ؿًا تث٤ات تٌ٘اك مٗاؿٕ ؿك ٣لَم ًا

ٌاًٖ كا تغ٘٘ل هٖ ٌاى كا هتغَ  هٖمًـ ،ؿّـ ؿك ًت٘زِ كٍٍ ٍ هٌهلِ ٣لَم ًا  كٌـ.   گٖ ًا

 ش غب٤ت ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ثٔحٛس دْٚ: تأث٥ش سفتبسٌشا٣٤ 

ٌاى ٌّتٌـ ٍ تواهٖ كٌَ ،ت٘اى ُـ كِ كفتاكگلاّا ّـإ هـاؿٕ ٍ هٌغٔـل     ّإ ٍا كا كٌَ هٌرل ت٤ٔـٕ هزلؿ تلإ ًا

ٌاى ؿك كفتاك ٍٕ هٖ ٌاًٖ كا تْثَؿ مًـگٖ ًا ٌـ. اگل غاٗ  ٣لَم ًا ٍ  ام رْات گًَاگَى ال ،ؿًا ـٖ  ًٍا ...  تٔاؿٕ، ً٘اًـٖ، ك

٘ن ـًا ت٤لٗفـٖ هـاؿٕ ٍ    ،ت٤لٗفـٖ كـِ ام اٗـي غاٗـ  ؿاكؿ     ٛث٤ـاً  ،ٛث٤ٖ٘ ًا  كِ اگل كٌٖ لائل تِ كفتاكگلاٖٗ تاُـ ،ت

ٌاًٖ كا ٤ًاؿتوٌـ هٖ ؛كفتاكٕ ًا  ـ كِ ٓلفاً ٤ٌٖٗ ًا ٌـاًٖ ؽَُـثؾ  تاُــ. عـا  آٗـا       ،كفتاك ٍا ؿًا ّوضَى كفتاك ًا

ٌاى ؿك ٠ًل هٖ لائل تِ كٍط ًٌ٘  كِ ت٤ـ هـلگ   مٗلا آالً ؛گ٘لؿ؟ ؽ٘ل ٤ًاؿت اؽلٍٕ ٍ ؽَُثؾتٖ كٍعٖ كا تلإ ًا

ٌِاًٖ تالٖ تواًـ ٍ ؿاكإ ٤ًاؿت ٍ ُقاٍتٖ تاُـ. ؿك هخالً ًٍا َاّـ ٠ًلِٗ ،پي ك غـاٗتٖ كـِ ؿك ٠ًـل     ،إ تـّـ اگل تؾ

ٖ  ٠ًلِٗ ،غاٗتٖ كفتاكٕ هاؿٕ ًا  ٍ ٛثق اٗي غاٗ  ،گ٘لؿ هٖ كٌــ. ام ت٘ـاى اهـَكٕ ؿكًٍـٖ هخـل لـقت،        پلؿامٕ هـ

ٌاى پلّ٘ن هٖ ،ٗا ؽَؿُرَفاٖٗ ٍ آكاهَ ؿكًٍٖ ّا ٍ ّا ٗا اٜٗلاب كاَّ ت٤اكٕ َاى ّـ  مًـگٖ ًا كٌـ؛ مٗـلا   تِ ٣ٌ

ـ ٍ ّو ْا اهَكٕ غ٘ل كفتاكٕاٌٗ پقٗلًـ كِ ام ٠ًل ٗك كفتـاك گـلا غ٘ـل     كا هٖاٗي اهَك فلٕ هفاّ٘ن ؿكًٍٖ ٍ فٌّٖ  ًٔا

ـ. پي ٗا تِ ّـ  غائٖ مًـگٖ ًوٖ ٣لوٖ كٌٌــ كـِ    تِ ًغَٕ ت٘اى هٖ ،كٌٌـ پلؿامًـ ٍ ٗا اگل ت٘اًٖ ام ّـ  غائٖ هٖ ًا

 لاتل عي ٍ كفتاكٕ تاُـ:
ٜ  ٚخٛد ٞذف غبئ٣ ٚ ضشٚس٢ دس ص٘ذ٣ٌ ٘پشداختٝ اػت. دس ٘ظبْ اٚ ٥ٞچ ١ثٝ ٔؼئّ اػى٥ٙش ا٢  ٌٛ٘ٝ اؿـبس

ٞب ٤ب وـ٥ذٜ ؿـذٖ ثـٝ    ٞب ٚ اضغشاة ثٝ سا٘ذٜ ؿذٖ ٔب ثشا٢ غّجٝ ثش احؼبع حمبست ٤ب وبٞؾ تؼبسم

ٞـب فـشم    ا٤ٗ ا٥ٍ٘ضؽ ١ٞب اص لج٥ُ خٛدؿىٛفب٣٤ ٘ـذٜ اػت. ٕٞ ػب٤م٣ ثٝ ػ٢ٛ ثؼض٣ حبِت ١ٚػ٥ّ

ص٘ـذ٣ٌ دس  ا٢ اص غب٤ـت   ٔشدٚد ٞؼتٙذ. اٌش ٘ـب٘ٝاػى٥ٙش پز٤ش٘ذ وٝ اص ٘ظش  ٔفب٥ٞٓ دس٣٘ٚ ٚ ر٣ٙٞ سا ٣ٔ

ٞـب٢   ا٘ذ ٚ ٘ٝ ثـب اكـغالح   ٞب٢ اختٕبػ٣ ث٥بٖ ؿذٜ ٞب ثب اكغالح وبسٞب٢ اػى٥ٙش د٤ذٜ ؿٛد، ا٤ٗ غب٤ت

ٝ   ٚاِذٖفشد٢. اٚ دس سٔبٖ خٛد ثٝ ٘بْ  ٝ     دٚ ٚ دس ػـب٤ش ٘ٛؿـت ا٢ وـٝ   ٞـب٤ؾ، اص تلـٛس ثٟتـش٤ٗ خبٔؼـ

ثـٝ ػـ٢ٛ آٖ ٘ـٛع     تٛا٘ذ عشاح٣ ؿٛد ػخٗ ٌفتٝ اػت. اٚ اظٟبس داؿتٝ اػت وٝ سفتبس افشاد ثب٤ـذ  ٣ٔ

 .(480 ف ،1389،)ؿِٛتض، دٚا٤ٗ آٚسد، ٞذا٤ت ؿٛد ا٢ وٝ ثبالتش٤ٗ ؿب٘غ ثمب سا فشاٞٓ ٣ٔ خبٔؼٝ
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ٌاى تاُـ ،هخالً ٌاًٖ تِ ٤ًاؿت كً٘ـى ًا هرتة كفتاكگلاٖٗ اٗي ٤ًاؿت كا رـن ؿك تقـاء هـاؿٕ     ،اگل غاٗ  ٣لَم ًا

ٌاى ٌاى ًا  ًوٖ كِ لاتل عي ،ًا ٍاٗي َُلتنلَ   تٌ٘ـ. تِ تلٗي اكمٍ تلإ ًا رٌ٘ل[ كفتـاك افـلاؿ تاٗــ    »] ؿ ام ٠ًل ًا

ـاٗ  َُؿ. إ كِ تاالتلٗي ُاًي تقا كا فلاّن هٖ تِ ًَٕ آى ١ًَ راه٤ِ اهَكٕ ّوضَى پـاؿٍا ٍ   )ّواى(. «آٍكؿ، ّ

ـاكؿ  ٌـاى      صـلا  ؛ؿّـ ّإ اؽلٍٕ اّو٘تٖ ًوٖ ّا ٍ ٣ٍ٘ـ تِ ٣ٍـٍُ ٣قاب اؽلٍٕ تلإ ٍا ه٤ٌاٖٗ ً ـ  ًا كـِ لائـل ًا

ـاكؿ ٍ هٌغٔل تِ ّو٘ي ٣الن ًا كاّ هـلگ ٍا   ،مٗلا ٍلتٖ هٌغٔل ؿك ّو٘ي تـى هاؿٕ ُـ ؛ٖ تِ ؿً٘اٖٗ غ٘ل هاؿٕ ً

َاّـ تَؿ.    ًاتَؿٕ ٍا ٍ تثـٗل ُـى ٍا تِ ؽا  ٗا ؽاكٌتل ؽ

ٖ  :لائل تَؿ كاٗل ٌاى هخل هاٌُٖ٘ پِ٘لفتِ ًا  كِ كٍعٖ ًوـ َاى تـلإ ٍا ؿك ٠ًـل گلفـ      ًا  ،)هٌـل٘ي،ك٘   تـ

َاّــ تـَؿ. لـقا ُـؾْ كفتـاك       ،كِ اٗي هاُ٘ي ؽاهٍَ ُـ ،عا  تا هلگ .(182 ّ ،1388 ٌاى ّـن ؽ گـلا   پاٗاى ًا

ٌاى كا تِ ٤ًاؿت ٍ لقت كفتاكٕ ؿك ٣الن هاؿٕ ـ ًا ًَا تلًـاًـ ٍ ًـ٤اؿت كٍعـاًٖ ٍ     ّوِِ٘ ؿًثا  كُا علٖ ًا  كِ تت

ـا ٍ للب الْٖ تلإ ٍا تٖ ٌـاًٖ     ،إ ٍاه٤ٌاً . تـل  اؽلٍٕ ٗا عتٖ ؿكًٍٖ ؿًَٕ٘ ٍ كٌة كٗاٗ  ؽ ٌـاى اٗــئا  ًا ًا

تِ تاُـ ـ   .ًا  كِ ؿك اٗي ؿً٘ا تقاء َٛالًٖ ؿُا ـتِ تاُـ ؿاكإ لــكت تاُــ ٍ    .ؿك ًاله  كاهل تاُـ حلٍت مٗاؿ ؿُا

٣لوـٖ هؾـتْ تـِ     تاُـ. ؿًثا  للب الْٖ ٍ كٌة كٗاٗ  الْٖ تـَؿى اهـَكٕ غ٘ـل    آُراكؽَُثؾتٖ ٍا ؿك كفتاك ٍا 

ٌاًٖؿٍكاى للٍى ًٍٜاً  كِ ام ًاع  ٣لَ ٌاًٖ تِ ؿٍك ًا . ٣لَم ًا تاٗـ تـِ ؿًثـا  كٌـة غـاٗتٖ عٌـٖ ٍ       ،م ًا

َاى آى غاٗ  كا ٣لوٖ ُولؿ. ٌاى تاُـ كِ تت  كفتاكٕ تلإ ًا
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ـ . كٌـٖ كـِ ًـ٤اؿت كا ؿك       ٤ًٖ ؿك آتاؿ كلؿى رْاى هاؿٕ ٍ پِ٘لف  ،لَت اٗي ٠ًلِٗ ًٔقٜ ّإ ٣لوٖ تِـل ًا

گلفتـاك ؽوـَؿٕ ؿك ؿً٘ـا،     ،كٍ اماٗـي تل ؿك آتاؿ كلؿى اٗي ؿً٘ـاَٗ ؿاكؿ.   صِ توام٤ًٖ ّل  ،كٌـ ّو٘ي ؿً٘ا ؽالِٓ هٖ

ٕ   ؛َُؿ ّإ هاؿٕ ًوٖ ا٣تٌاٖٗ تِ پِ٘لف  گلٗنٕ ٍ ٗا تٖ ؿً٘ا تـلإ تقـإ    ،مٗلا توام ٤ًاؿت كا ّو٘ي پِ٘ـلف  هـاؿ

هٕ  تٌ٘ـ. تل هٖ ّإ تْتل ٍ ؿً٘اٖٗ آتاؿ تِ٘تل ٍ تْتل ّولُا تا ترٌََل

ِ َگاٌٗرـِ ص  ،إ ّن ؿاكؿ. هخالً ًقاٙ هٌفٖ اٗي ٠ًلِٗالثتِ  ٍال٤ـاً    ًـ ـ     كٌـٖ كـِ  ؿك  ،ام ؿكٍى ؿكعـا  لـقت ًا

ٖ  كا  ٍ اٗي عالـ  كفتاك ّـإ ؿكًٍـٖ ٍ ت٤اكٗـات ٍ     ؟ آٗـا ؿٍكٕ ام اٗـٜلاب  ّـن ٌّـ   ؿّــ ًـ٤اؿتوٌـ    تـلٍم ًوـ

ٌاى ًَؿهٌـ ًٌ٘ ؟  كِورَ ٖ تلإ ًا ًٍا ٌاى ؿك ٟاّل لقت ؿكًٍٖ كٍُيّإ ك ـ ٍا  ًا  كِ اگل ًا  ،كا ًِاى ًـّـ

ـاكؿ ٌاًٖ ّن اگل تلإ كً٘ـى تـِ اٗـي    هٌإٍ ًا . ،ه٤ٌاَٗ اٗي ًٌ٘  كِ تا كٌٖ كِ اٗي لقت كا ً غاٗ  ٣لَم ًا

ٖ تاُـ لقت ؿكًٍٖ ٍ ؿٍكٕ ام اٜٗلاب ًٍا  ه٤ٌا ًٌ٘ . غاٗتٖ تٖ ،ّا ٍ ت٤اكٗات ك

اٗي ًا  كـِ كفتاكگلاٗـاى تـِ     ،ؿگ٘ل كِ ام ف٘نٗرالٌ٘تٖ تَؿى اٗي ٠ًلِٗ ًِإت هٖ ،ام هِرالت ؿٗگل اٗي ٠ًلِٗ

ـالم   ٤ًاؿت اؽلٍٕ ٍ للب الْٖ ٍ تالٍ ؿك رْ  كٌة كٗاٗ  الْٖ اّو٘تٖ ًوٖ ّــ  ًْـاٖٗ    ،ؿٌّـ. ام ٠ًـل ًا
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ٌـاى تـِ تقـلب      الهٖ ّن تاٗـ تالٍ ؿك رْ  كًـاًـى ًا ٌاًٖ ًا ٌاى كً٘ـى تِ للب الْٖ ًا  ٍ غاٗ  ٣لَم ًا ًا

ٌاًٖ ًفٖ ًفي ؿل٘لع٘لت عق تاُـ. اٗي ٠ًلِٗ تِ  ٖ   ،هزلؿ ًا ٌـاى ًوـ پقٗلًــ ٍ لـلب    ع٘ات ت٤ـ هلگ كا تلإ ًا

ٌاًٖ ًوٖ ،كٍ اماٗيكٌٌـ.  ه٤ٌا تلقٖ هٖ ٣لوٖ ٍ ٤ًاؿت اؽلٍٕ كا تٖ الْٖ كا غ٘ل پقٗلؿ. ٣لـَم   اٗي غاٗ  كا تلإ ٣لَم ًا

ٌاى ٌاًٖ كا فقٚ هَٟف تِ ؿكً  كلؿى ؿً٘إ ًا ـ ٍ ام آؽلت ًؾٌٖ تِ ه٘اى ًوٖ ّا هٖ ًا  ؿل٘ـل تـِ ّوـ٘ي    آٍكؿ. ؿًا

ٌاًٖ هٖ  غاٗ  ؿل٘قٖ ًٌ٘ .   ،آٍكًـ غاٗتٖ كِ كفتاكگلاٗاى تلإ ٣لَم ًا

 ث٥ش سفتبسٌشا٣٤ دس ٔؼبئُ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘أٔحٛس ػْٛ: ت

ٌاًٖ»ه٠ٌَك ام  ٌاى ًا  ٍ ه٠ٌَك ام  «ه١ََٗ ٣لَم ًا ٖ   »ؽَؿ ًا ٌـاً ٌـاى      «هٌـائل ٣لـَم ًا هٌـائل هلتـَٙ تـِ ًا

ـ . هـلاؿ ام   ّوضَى ٗاؿگ٘لٕ، اؽت٘اك ٍ تإح٘ل ت٤٘ ِ »ٖ كفتاكّا ؿك تْثَؿ مًـگٖ ًا ـ .     «هٌـهل اتْـام ٍ پاًـؼ آى ًا

ـ   هٌهلِ ماٗ٘ـُ ً٘امّإ پ٘ض٘ـُ ًا . گلصِ ّواى ٖ     ،َٛك كِ گفتـِ ُـ ـ  هٌـائل ام ؿ  هَٗـ١َ ت٘ـلٍى هـ ٍلـٖ   ،آٌٗـ

ٌاًٖ لـك تفاٍت ًثة ُـُ ت٤ٖ٘ ٠ًلِٗ ّو٘ي تـ٘ي هَٗـ١َ ٍ هٌـائل ٣لـن تفـاٍت لائـل        ،پلؿاماى ؿك اككاى ٣لَم ًا

ٌاًٖ  ًثة هٖ ٗرـٗگلًَُـ. تفر٘ك اٗي ؿٍ ام   تل َُؿ. كٍُيَُؿ تإح٘ل كفتاكگلاٖٗ ؿك ٣لَم ًا

ٌاًٖ ــ ٍ ًـ٤ٖ ؿاكًــ ّـل       ،ّل ٗك ام ٣لَم ًا ٌاى ٍ مًـگٖ ٍا تـٍٗي ُــُ ًا  ٗـك تلإ عل هٌائلٖ ؿك هَكؿ ًا

ٌاى كا آالط كٌ إ ام رٌثِ رٌثِ ٌـاى    ٌـ. عا  هْنّإ مًـگٖ ًا تلٗي هٌهلِ تِل صٌ٘ ؟ صِ هٌائلٖ ؿك مًــگٖ ًا

ٌاى ؿاكؿ؟إٍرَؿ ؿاكؿ كِ هغتاد عل ٍ ٓل  ٍل  ًا ؟ صِ هٌائلٖ تِ٘تلٗي ت ـ    ح٘ل كا ؿك مًـگٖ ًا صِ هٌائلٖ ًا

ٌاى كٍ تِ ٤ًاؿت هٖ ،ْاكِ ؿك َٓكت عل آً ٗ  آـلٖ كا ؿاكؿ ٍ صـِ هٌـائلٖ اكمٍ     مًـگٖ ًا َل كٍؿ؟ صِ هٌائلٖ ٍا

تي ؿاكؿ؟    عل ُـى ٍ ٍل  گقُا
اٌش وؼ٣ ٘ظش٤ٝ سفتبسٌشا٣٤ سا لجَٛ وشد ٚ ا٘ؼبٖ سا ٔٙحلش دس ثذٖ اٚ دا٘ؼت ٚ ثٔؼذ٢ ٔدشد ثـشا٢  

اٚ لبئُ ٘ـذ ٚ فمظ سفتبس ا٘ؼبٖ سا ٔؼ٥بس اسص٤بث٣ ا٘ؼبٖ دا٘ؼت، عجؼبً تٕب٣ٔ ا٤ٗ ػؤاالت سا ثٝ ٘حـٛ  

٣ ٟٔٓ اػت وٝ ثتٛا٘ذ سفتبس اٚ دس ص٘ـذ٣ٌ  خبك٣ ٚ دس خٟت خبك٣ پبػخ خٛاٞذ داد. ثشا٢ اٚ ٔؼبئّ

ٔبد٢ ٚ د٢ٛ٥٘ ا٘ؼبٖ سا ثٟجٛد ثجخـذ ٚ سفتبس اٚ سا ٕٞچٖٛ سفتبس ؿخل٣ وٙذ وٝ اص ص٘ـذ٣ٌ خـٛث٣   

ثتٛا٘ذ ا٘ؼبٖ سا دس ص٘ذ٣ٌ ٔبد٢ پ٥ـشفت دٞذ، ثتٛا٘ذ ػؤاالت٣ سا وٝ ا٘ؼـبٖ دس ٔـٛسد    ،ثشد ثٟشٜ ٣ٔ

ثشا٢  ،. عجؼبً ٔؼبئ٣ّ وٝ دس ٔٛسد د٥٘ب٢ ٔبد٢ اٚػتحُ وٙذ ،چ٣ٍٍ٘ٛ ثٟتش ص٤ؼتٗ دس ا٤ٗ د٥٘ب داسد

ثٝ عٛس وّـ٣   ،ٔؼبئ٣ّ ٕٞچٖٛ اساد٠ آصاد ٚ اخت٥بس ا٘ؼبٖ ،اٚ اسصؽ حُ خٛاٞذ داؿت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ

سٚد؛ ص٤شا اسادٜ اص أٛس دسٚ٘ـ٣ ا٘ؼـبٖ اػـت وـٝ دس      اص ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ خلٛكبً سٚا٘ـٙبػ٣ اص ث٥ٗ ٣ٔ

ث٣ ٥٘ؼت. ِزا فمظ سفتبس ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثشا٢ ا٘ؼبٖ لبثُ اسص٤بث٣ سفتبس ا٘ؼبٖ لبثُ ٔالحظٝ ٚ اسص٤ب

ا٘ؼبٖ دس سفتبسؽ وـبٔالً ٔدجـٛس اػـت. ٔدجـٛس      ،اػت. ٚلت٣ اساد٠ آصاد ثشا٢ ا٘ؼبٖ ٚخٛد ٘ذاؿت

ػٛأُ ٔح٥غ٣. ٔح٥ظ ا٘ؼبٖ ٞش عٛس ثٛد ا٘ؼبٖ ٞٓ ٕٞبٖ عٛس ٚاوٙؾ ٘ـبٖ خٛاٞذ داد: افـشاد ثـٝ   

داس ٚ اص پ٥ؾ  ا٢ لبٕ٘ٛ٘ٙذ، ٘ظبْ وٙٙذ؛ ٤ؼ٣ٙ ثٝ ؿ٥ٜٛ ٞب ػُٕ ٣ٔ بؿ٥ٗوٙٙذ وٝ ٔ ٕٞبٖ عش٤ك سفتبس ٣ٔ



  91تأث٥ش ٘ظش٤ٝ سفتبسٌشا٣٤ ثش اسوبٖ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ )ثب تأو٥ذ ثش سٚا٘ـٙبػ٣(ثشسػ٣ ا٘تمبد٢ 

ٞب٢ ٚخٛد ٤ه ؿخق دس٣٘ٚ، ٤ؼ٣ٙ ٤ه خٛد ٤ب خ٤ٛــتٗ خـٛد    و٥ّٝ ا٘ذ٤ـٝ اػى٥ٙشتؼ٥٥ٗ ؿذٜ... 

تٛا٘ذ ػُٕ وشدٖ ثٝ عـٛس آصادا٘ـٝ ٚ خـٛد ثـٝ خـٛد٢ سا       ٔختبس سا وٝ تؼ٥٥ٗ وٙٙذ٠ ٔؼ٥ش ٔبػت ٚ ٣ٔ

وٙـ٥ٓ ٚ ٘ـٝ ثـٝ ٚػـ١ّ٥      ٙذ. ٔب ثٝ ٚػ١ّ٥ ٥٘شٚٞب٢ ٔح٥ظ ث٥ش٣٘ٚ سفتـبس ٔـ٣  و ا٘تخبة وٙذ ل٤ٛبً سد ٣ٔ

ؿٛ٘ذ. سفتبس ٤ه ؿخق فشاتـش اص   ٞب٢ سفتبس ا٘ؼبٖ اص ث٥شٖٚ وٙتشَ ٣ٔ ٥٘شٚٞب٢ دس٣٘ٚ... تٕبْ خٙجٝ

وٙتشَ اٚػت، ٚ ا٤ٗ ثٝ ٔؼٙب٢ آٖ اػت وٝ ػشص٘ؾ ٤ب تٙج٥ٝ ٔشدْ ثٝ خبعش اػٕـبَ آٟ٘ـب ث٥دبػـت    

 (.480ف ،1389 ،)ؿِٛتض، دٚا٤ٗ

ٌاى ـاكؿ لقا تَت٘ؼ ًا تثاّٖ ًا  آؿٍلف ّ٘تللعتٖ تٌثِ٘  ،ّا تلإ ا٣وا  مُتِاى ه٤ٌٖ ً ام ؽـَؿ  مٗلا اؽت٘ـاكٕ   ؛كاك ُا

تِ ـُا ٌـُ آؿٍلف ّ٘تللؿك اٗي ؿٗـگاُ، » :ًا  ً ِ  تَ٘ ام اتَهث٘ل تـٍى كًا ٘ثٖ تپـ ٖ   إ كِ ؿك ًلُا كٌــ   إ علكـ  هـ

ـ هٌهَ  ا٣وا  ؽَؿ ٌُاؽتِ َُؿ. ًوٖ ًَا كٌٌـ ٍ ّل ؿٍ تٌْـا تـِ    تٌٖ٘ ٍ لاًًَوٌـ ٣ول هٖ ّل ؿٍ تِ ٛلٗق لاتل پَ٘ ت

ـاكؿ. ،. تٌاتلاٗي(ّواى« )ًَُـ هتغ٘لّإ ت٘لٍى ام ؽَؿ كٌتل  هٖ ًٍٔ٘ل  هٌهلِ اؽت٘اك ؿك اٗي ؿٗـگاُ راٗگاّٖ ً

ٖ  گلاٖٗ هٌهلِ ٗاؿگ٘لٕ ّن تا تَرِ تِ هثاًٖ كفتاك ـا هـ تـل   پلكًـگ  كٌــ ٍ ت٤٘ـٖ هٌـائل ؿك آى    رْ  ؽآٖ پ٘

ٖ  تلرِ ٓلفاً ،َُؿ َُؿ. ؿك ٗاؿگ٘لٕ تِ اهَكٕ هخل تاٍكّا ترِ٘ ًوٖ هٖ ًـامٕ ٍ تٌْـا كُا آى    ٗاؿگ٘لٕ ام ٛلٗق ُـلٛ

 تقَٗ  ت٘لًٍٖ كفتاك ًا :
ٞـب٢ اٚ،   ]اص ٘ظش سفتبسٌشا٤بٖ[ ثشا٢ تج٥٥ٗ سفتبس ؿخق ثب٤ذ ثٝ خب٢ تٛػُ ثـٝ ثبٚسٞـب، ا٥ٔـبَ ٚ للـذ    

دس ٘ظـش ث٥ٍـش٤ٓ. سفتـبس ٤ـه وجـٛتش سا       ،ا٘ـذ  تىشاس ٚ پبداؽ تم٤ٛت ؿذٜا٢ سا وٝ ثب  ٞب٢ ؿشع٣ پبػخ

ؿٛد وـٝ وـُ سفتـبس ا٘ؼـبٖ      ثٝ ٥ٕٞٗ ٘حٛ، فشم ٣ٔ تٛاٖ ثب ٤ه ٔحشن تم٤ٛت وٙٙذٜ ؿىُ داد... ٣ٔ

 .(167ف  ،1388 ،)ٔؼ٥ّٗ،و٥ت پبػخ... لبثُ تج٥٥ٗ اػت - ٞب٢ تم٤ٛت ؿذٜ ٔحشن ثب ساثغٝ كشفبً

ـ . تـلإ اٗـي        هٌائلٖ غ٘ل ،كٍؿ تلإ ٗك كفتاكگلا ام ت٘ي هٖ ام ؿٗگل هٌائلٖ كِ كاهالً هـاؿٕ ٍ اؽـلٍٕ ٍ الْـٖ ًا

هٌائلٖ ّوضَى صگًَگٖ كً٘ـى تِ ٤ًاؿت اؽلٍٕ، صگًَگٖ كٌة آكاهَ كٍعٖ ام ٛلٗـق تقـلب    ،ُؾْ ؿٗگل

ـا، اؽالا الْٖ، كٌة آكاهَ ام ٛلا هاٍكائٖ، ت ـا ؿك كفـاُ راه٤ـِ ٍ.... ه٤ٌـاٗ   إتِ ؽ ـ   ح٘ل اكتثاٙ تا ؽ َاّــ ؿُا  ؛ٖ ًؾ

ٖ مٗلا كفتاك ٌاى كا هٌرل هٖ گلاٖٗ افلٛا ُـًَـ. اهـا كٌـٖ كـِ      تلٗي ١ًَ ف٘نٗرالٌ٘ن ًا  كِ ّل اهل هاٍكاء هاؿُ ؿك ًا

ٌاى ًا  ٖ    ،لائل تِ ت٤ـٕ هزلؿ ؿك ٍرَؿ ًا ٌـاى هٜـلط هـ تاٗــ   ،ُـَؿ  ٣الٍُ تل اٌٗرِ هٌائلٖ كِ تلإ ت٤ـ هاؿٕ ًا

ٌاى ّن هٜلط هٖعل َُؿ هٌائلٖ كِ تلإ ت٤ـ هزلؿ ٍ غ ـامُ  ٘ل هاؿٕ ًا تلرـِ   ،عـل ُـَؿ   تاٗـَُؿ ً٘ن تِ ّواى ًا

 اّو٘  تِ٘تلٕ للاك ؿاكؿ. ٔؿك ؿكر

 ثشسػ٣ ا٘تمبد٢

ُفا  ٍ لاتـل ًـٌزَ    ،ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗف ّن تا عـٍؿٕ تِ ؿً  آهـ. ام ًقاٙ لَت اٗي ٠ًلِٗ ،ام ًرات فكل ُـُ

تنا٣ٖ ٣قلٖ ًا . ًاؿگٖ ٗرٖ ام هال ف٘نٗرٖ تَؿى هٌائل ؿك اٗي ٠ًلِٗ ٍ ؿٍك تَؿى ام هثا ـ  كـِ    عج ًا ّاٖٗ ًا

 َُؿ. تقَٗ  ٗك ٠ًلِٗ تل ٠ًلِٗ ؿٗگل هٖ هَرة
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ـ . تـا تولكـن     ام ؿٗگل ًرات لَت اٗي ٠ًلِٗ كُـ ٍ اتْام  تـل مؿاٖٗ ُـى ام ت٤ٖ٘ هٌائل تا لثَ  اٗي ٠ًلِٗ ًا

َاى تِ پِ٘لف  هٖ ،ٗك هٌهلِ َاى ٗرـٖ ام هْـن   ٖ . االى ام ُلٛٗاف ّإ مٗاؿٕ ؿك آى ؿً   ت تـلٗي   ًامٕ تِ ٣ٌـ

تفاؿُ هٖ َُُ٘ ٍاى  ،ؿك هَكؿ آىّإ تٌ٘اك مٗاؿٕ  َُؿ ٍ تغج ّإ تلت٘  ؿك رْاى ًا ـ .     ؿك كتـة ك ـٖ ُــُ ًا ًٌُا

ٖ ّن هٖ ٖ    ،ًامٕ تغج كلؿ َُؿ ام ُلٖٛ گلصِ تا كؿّ كفتاكگلٗا ٖ    اها تا تولكـن تـل ُـلٛ ًـٚ كفتـاكگلٗا ـي   ،ًـامٕ َت ٗا

ِلف  تلٕا ُلٖٛ ي ًٜظ هٜلط ًوٖ ُاٗـ ُلٖٛ ،ًامٕ عآل ُـ كِ ؿك َٓكت ًثَؿ كفتاكگلاٖٗ ٘پ ـ. ًامٕ ِت ٗا ُ 

ٌـاى   ،الثتِ ًقاٙ ٤ٗف تٌ٘اكٕ ؿاكؿ. ام رولِ ًاؿٗـُ گلفتي هٌائلٖ ّوضَى اكاؿُ آماؿ ٍ اؽت٘اك كِ تا ًفٖ آى ؿك ًا

ـاكؿّ ّ٘تللؿٗگل ّ٘ش رٌاٗتراكٕ ًثاٗـ هزامات َُؿ ٍ عتٖ  ـ .    ؿك كفتاك ؽـَؿ  مٗلا  ؛ن ّ٘ش گٌاّٖ ً هزثـَك تـَؿُ ًا

ـا ًوٖ ـا ًوٖ ،كٌـ ؿٗگل اؽالا ه٤ٌا پ٘ ا٣  ام لاًَى پ٘ ـ      تَِٓ٘ تِ ٛا  ،كٌـ، ٍ تلإ كٌٖ كِ ه٤تقــ تـِ كٍم ه٤ـاؿ ًا

زام آًؿٗگل رٌْن كفتي تِ ؽاٛل كاكّإ تـ ٟلن ا تًِ ؛ مٗلا اؽت٘اكٕ ؿك ًا ـُا  .ًا  ْا ً

ًَِ هٌهِلت ،ّوضٌ٘ي گفتِ ُـ ـاى    لٕا ٗك كفتاكگلا ّلگ ًـٚ اًٌ ٖ ٍ ًغَٓ كٌة آى َت ٙ ِت ٤ًاؿت اْل ٕا كِ هلَت

ـ اًٖ تاٗـ عق  َُؿ؛ مٗلا غ٘ل ٣لوٖ ٍ ٖت ،تُا م اًٌ ـا ٍ كٌة كٗاٗ  ٍا ام ٣َل ًَگٖ اكتثٙا تا ؽ َاى    ،ه٤ًٌا . صگ تـِ ٣ٌـ

اًٖ م اًٌ اًٖ هٌغٔل ِت ك ،ٗك هٌهِل ؿك ٣َل م اًٌ ـ ُـ ٍ ٣َل َّا اىّلگن ٛلط ًؾ  َُؿ. ّا هٖ فتاك عٌٖ اًٌ

 ٔحٛس چٟبسْ: تأث٥ش سفتبسٌشا٣٤ دس سٚؽ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘

تِ ًغَٕ تَؿ كـِ فقـٚ تـا     ،ماٗ٘ـٓ هٌهلِ ٍ ه١ََٗ آى ٣لن اً . اگل هٌهلِ ٍ ه١ََٗ ٣لن ،كٍٍ ؿك ّل ٣لن

   ٖ هَٗـ١َ ٍ   ،عي ٍ تزلتِ لاتل تلكًٖ تَؿ كٍٍ آى ٣لن ّن تزلتٖ ؽَاّـ تَؿ. تل ٛثـق هرتـة كفتـاكگلاٗ

هاؿٕ ٍ رٌواًٖ ؽَاّـ تَؿ، كٍٍ تلكًٖ اهلٕ هاؿٕ ٍ رٌواًٖ  ،َٛك كِ فكل ُـ ّواى ،هٌهلِ ٣لَم اًٌاًٖ

    ٖ كٍٍ تزلتـٖ   ،ّن رن كٍٍ تزلتٖ ًٌ٘ . تِ ّو٘ي ؿل٘ل تٌْا كٍٍ ٓغ٘ظ تـلإ تلكًـٖ هٌـائل اًٌـاً

كٍٍ ٓغ٘غٖ ًؾَاّـ تَؿ. ٛث٤اً تا كٍٍ ت٤قلٖ  ،ٗا ًقلٖ ٗا َُْؿٕ ،ؽَاّـ تَؿ. تلكًٖ اًٌاى تِ كٍٍ ت٤قلٖ

كٍٍ ُـَْؿٕ ٍ ًقلـٖ ّـن تـلإ تلكًـٖ اًٌـاى ٍ        ،َُؿ ٗك اهل رٌواًٖ كا تلكًـٖ كـلؿ. ّوضٌـ٘ي    ًوٖ

تٌْا ٣لن ه٤تثل ام لغـاٝ لـائل٘ي تـِ     ،)٣لن تزلتٖ( science ،ّإ اٍ كٍٍ ٓغ٘غٖ ًٌ٘ . ؿك ًت٘زِ كٌَ

ّاٖٗ تاٌُـ كـِ   ّإ كٍاًٌِاًٖ تاٗـ ًلاًل هثتٌٖ تل اًگاكُ [ تث٘٘يتاُـ. ]ٛثق ٠ًل كفتاكگلاٗاى كفتاكگلاٖٗ هٖ

ِ       ٍاًِٜ لاتل هِاّـُ ٣ام تاٌُـ، ٗا ؿك لالة اًگاكُ ٗا تٖ إ ٣ولرـلؿٕ   ّاٖٗ ت٤لٗـف ُـًَـ كـِ آًْـا تـِ گًَـ

تاٗــ   ،(. لة هٜلة ]كفتاكگلاٖٗ[ اٗي اً  كِ آًضِ هـ٣ٖ ٣لن تـَؿى اًـ   143هِاّـُ پقٗلًـ )صلصلٌـ، ّ

تل، تإٗ٘ـ تًَٚ ًـاٗل ًـاٟلاى ٍ    گ٘لٕ ٍ، عتٖ هْن ٣وَهٖ كا هٜال٤ِ كٌـ؛ مٗلا تٌْا ص٘نٕ لاتل اًـامُ ص٘نّإ
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ٌاًٖ ِ ّن ام ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗفٖ تلؽَكؿاك ًا . ًقِٜ لَت اٗي ٠ً ،٠ًلِٗ كفتاكگلاٗاى ؿك هَكؿ كٍٍ ٣لَم ًا اٗـي   ،لٗـ

ٌاى ٔكٍٍ ّوِ فْن ٍ ًاؿُ تلإ ّو ،ًا  كِ صَى كٍٍ تزلتٖ تغل٘ل ٍ ًقــ ٍ تلكًـٖ    ؿل٘لتِ ّو٘ي  ،ّاً  ًا

ٌاى تل ٍ لاتل ؿك  تِ اٗي كٍٍ ّوِ فْن ،آى ِ     ّا هٖ تل تلإ ًا تنا٣ٖ ًثَؿى ٍ هغٌـَى تـَؿى ٗـك ٠ًلٗـ  ،تاُـ. ًا

ٖ  إ هٖ تل ام ٠ًلِٗ آى كا ًاؿُ ـ . ّلصٌــ        ّـإ ٣  كٌـ كِ ام پ٘ض٘ــگ تنا٣ـٖ ٍ فلٌـفٖ فٌّـٖ تلؽـَكؿاك ًا و٘ـق ًا

تنا٣ٖ ٍ فٌّٖ ًٌ٘ـ  ٍ ٟـاّل ٍ    آىاها عٌٌَ  .آمهاِٗات تزلتٖ ّن ام پ٘ض٘ـگٖ ؽآٖ تلؽَكؿاك ًا  ًا  كِ ًا

 كٌـ.   تل هٖ فْن ٍ ًقـ ٍ تلكًٖ هٌائل كا ًاؿُ ؿل٘لتِ ّو٘ي  .ؿك ؿًتلى ًا 

ُ   ،اٌٗرِاها اٗي ٠ًلِٗ ًقاٙ ٤ٗف تٌ٘اكٕ ؿاكؿ: ام رولِ  ٖ    تٌْا كٍٍ تلكًـٖ گـناك  ،ّـإ ٣لـَم اًٌـاً

اًتفاؿُ كلؿ؟ )تـل فـلٕ    ،گ٘لؿ كٍٍ تزلتٖ ًٌ٘ ؛ صلا ًَِؿ ام كٍٍ ًقلٖ كِ ام ٍعٖ الْٖ ًلصِوِ هٖ

ِ   احثات ٣ٔو  ٍعٖ ٍ ٍال٢ ًوا تَؿًَ(. ّوضٌ٘ي صلا ًَِؿ ام كٍٍ َُْؿٕ اًتفاؿُ كلؿ؟ هْـن   ،تـل اٌٗرـ

ٗـك   ،هغتاد ٗك ل٘اى هٌٜقٖ اًـ  كـِ ؿك آى   ،ؽَؿ كٍٍ تزلتٖ تلإ اٌٗرِ تثـٗل تِ گناكُ كلٖ َُؿ

 گناكُ ٣قلٖ تِ كاك كفتِ تاُـ.

ٌِاًٖ هَكؿ لثَ  تاُـ اٌٗرِ ٓلفاً :تاٗـ گف  ًٍا ـ      ،كٍٍ تزلتٖ ؿك ك ٌـاى ًا ٌـتي ًا ًاُٖ ام هاؿٕ ٓل  ؿًا

ٌاى كا ؿاكإ ت٤ـٕ هزلؿ ؛كِ هقثَ  ها ًٌ٘  ٖ  ها ًا ـ٘ن، كٍٍ تزلتـٖ ّـن تـل     ّن هـ إ تلكًـٖ اهـلٕ هزـلؿ    ؿًا

ٌاًٖ ً٘امهٌـٗن. ،كٍ اماٗي ًاكاكآهـ ًا .  تِ كٍُٖ ؿٗگل غ٘ل كٍٍ تزلتٖ ؿك ٣لَم ًا

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

ٌاى كا هاؿٕ هٖ كفتاكگلاٖٗ هرتثٖ ًا  كِ كاهالً ،ًت٘زِ تغق٘ق اٌٗرِ ـ، عتٖ لائل ًا  گـناكُ  ًا ّـإ ؿك هـَكؿ    ؿًا

ٌاى ّن  ـ .   ،ّإ كفتاكٕ ت٘اى َُؿ. اٗي هرتة تاٗـ تِ ًغَ گناكُعاالت ًا تِ ًا ٌاًٖ گقُا تإح٘لاتٖ ؿك اككاى ٣لَم ًا

ٌاًٖ ٌاى كا كاهالً ؛اٗي هرتة ه١ََٗ ٣لَم ًا ـ. ؿك غاٗ  ّـن غـاٗتٖ هـاؿٕ ٍ كفتـاكٕ تـلإ ٍٕ ؿك       هاؿٕ هٖ ًا ؿًا

ٌاًٖ هٜلط هٖ ،گ٘لؿ. هٌائلٖ ّن كِ ٛثق اٗي هثٌا ٠ًل هٖ هلتَٙ تـِ مًــگٖ هـاؿٕ     هٌائلٖ كاهالً ،ؿَُ ؿك ٣لَم ًا

ٌاًٖ  ّن ٛثق اٗي هرتة كٍُٖ تزلتٖ ًا . ،ًا . كٍٍ عل هٌائل ٣لَم ًا

الهٖ كاهالً ٌاًٖ ًا ٌاى كا ؿاكإ ت٤ـ هزلؿ هٖ ؛تل ؽال  اٗي ًا  اها ؿٗـگاُ ٣لَم ًا ـ، ّن غـاٗتٖ كـِ    ّن ًا ؿًا

ٌاى تلً٘ن هٖ ـاى ؿك ٠ًـل         ،كٌـ تلإ ًا ـ ، ّـن هٌـائلٖ كـِ تـلإ اًٌ غاٗتٖ غ٘ل هاؿٕ ٍ ؽاكد ام ؿً٘إ هاؿٕ ًا

ٖ     .هٌائلٖ هاؿٕ ًٌ٘  ٓلفاً ،گ٘لؿ هٖ ٌاًٖ كا ّـن هٌغٔـل ؿك كٍٍ تزلتـٖ ًوـ ـ  كٍٍ ٣لَم ًا ـ تلرـِ ام كٍٍ   ،ؿًا

تفاؿُ هٖ  كٌـ. ت٤قلٖ، َُْؿٕ ٍ ًقلٖ ّن ًا
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