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(تاریخ دریافت ،79/03/03 :تاریخ تأیید)79/30/52 :

چکیده
ًگبضگطی ایطاى اظ زیطثبظ یىی اظ هؿشٌسار سبضیری فطٌّگ ٍ سوسى وْي ؾطظهیي ایطاى ثَزُ ٍ سهبٍیط
آى ؾطقبض اظ ًوبزّب ٍ ًكبًِّبی فطٌّگی اؾز وِ اظ ًَٔ خْبى ثیٌی ٍ اضظـّبی زٍضاى ذَز ذجط
هیزٌّس .اظ ایٌطٍ سحلیل هٌٗبیی ایي ًكبًِّبی سهَیطی یىی اظ ضاُّبی ثبظیبثی ٍ زضن ثْشط َطظ فىط
ٍ ؾجه ظًسگی یه ؾطظهیي ٍ ّوچٌیي وبضثطز ٍ اضظـّبی ًكبًِای ٍ فطٌّگی اثػُّب زض زٍضاى
گصقشِ آى فطٌّگ ٍ ّوچٌیي دیگیطی ضًٍس سغییط ًٓبمّبی اخشوبٖی ٍ ؾجه ظًسگی زض یه خبهِٗ
هیثبقٌس .لصا زض ایي دػٍّف ثب سَخِ ثِ ًوًَِّبیی اظ ًگبضگطیّبی ایطاًی ثِ ثطضؾی خبیگبُ ،وبضوطز
ٍ هٌٗبی ؾطیط زض سطخوبى فطٌّگی ایطاًی دطزاذشِ سب ثب زضوی ثْشط اظ ایي ًمف هبیِ سىطاض قًَسُ زض
اوثط آثبض ًگبضگطی ایطاًی ثِ سحلیل ًكبًِ قٌبذشی اثػُی ؾطیط زض فطٌّگ وْي ایطاى ثذطزاظین .ؾَال
انلی ایي اؾز وِ ثب سَخِ ثِ اثٗبز ٍ ؾبظ ٍ وبض فطٌّگی ایطاى زض زٍضاى اؾالهی ،ؾطیط چِ خبیگبّی
ضا زض ًگبضگطی ایطاًی ٍ زض اضسجبٌ ثب هطزم زض فطٌّگ ایطاًی ثِ ذَز اذشهبل زازُ اؾز؟ ّسف اظ
ایي دػٍّف وكف هٌٗب ّبی آقىبض ٍ دٌْبى ٍ خبیگبُ یه اثػُ زض یه فطٌّگ ٍ هٌٗبؾبظی آى زض
اضسجبٌ ثب هطزم ثب سَخِ ثِ آثبض ٍ هؿشٌسار سهَیطی ٍ هشٌی ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍیىطز ًكبًِ –
هطزمقٌبؾی زیساضی اؾز.
ٍاصگبى کلیسی :سرز ؾلٌُز ،اثػًُ ،گبضگطی ایطاًیً ،كبًِ  -هطزمقٌبؾی زیساضی
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ایي همبلِ ثطگطفشِ اظ دب یبىًبهِ وبضقٌبؾی اضقس اؾز وِ سَؾٍ آلبی حویسضيب قٗیطی ضاٌّوبیی ٍ ثِ اًدبم ضؾیسُ
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هقسهِ
زض اضظًسُسطیي آثبض هَخَز اظ ازثیبر ٍ ٌّط ایطاى ٍ زض فطٌّگ ایطاًی هیسَاى ثِ ثطضؾی ثطذی اظ
ًكبًِّب ٍ هفبّین ٍ ًوبزّبی زیطیي ایطاًی ٍ ّوچٌیي ؾیط سحَل آىّب زض ثؿشط سغییطار ٍ
زگطگًَیّبی اخشوبٖی ٍ ؾیبؾی ٍ فطٌّگی خبهِٗ دطزاذز .زض ایي ضاؾشب هیشَاى ثب زض ًٓط
گطفشي یه اثػُ 1وِ زض ثبفز اخشوبٖی یه فطٌّگ زض خبیگبُ ذبنی لطاض زاقشِ ٍ سساٖیگط هٌٗب
ٍ هفبّین ٍیػُای ثَزُ اؾز ٍ ،زض هؿیط سحَالر سبضیری زچبض سغییط هٌٗب ٍ وبضثطزّبی هرشلفی
قسُ اؾز ،ثِ گًَِای ؾیط سحَل فطٌّگی ٍ فىطی یه هلز ضا ثبظقٌبذز.
زض اوثط فطٌّگّب ٍ سوسىّب ،هطزهبى دیَؾشِ زض اَطاف یه دبزقبُ خوٕ هیقسًس .ایي دبزقبُ
یب فطهبًطٍا ثب سَخِ ثِ ثبٍضّبی آى ظهبى ٍخَّی اؾَُضُای زاقشِ ،ثب خْبى ایعزاى هطسجٍ ثَزُ ٍ
یه ٍخَز همسؼ ثِ حؿبة هیآهسُ اؾز .زض ایي ظهبى یىی اظ هْوشطیي ًكبًِّبی سكریم
ثیي قبُ ٍ زیگط هطزهبى ثطذَضزاضی اظ سرز ؾلٌُز ثَزُ وِ ثٌَِٖاى ًكبًِ ثطسطی هَضز اؾشفبزُ
لطاض هیگطفشِ اؾز .چٌبى وِ زض فطٌّگ ایطاى ثبؾشبى سرز ٍ ؾطیط دبزقبّی سٌْب هرهَل
وؿبًی ثَز وِ اظ "فَطُّ "2قبّی ثطذَضزاض ثَزًس .اهب ّوبىََض وِ هیثیٌین خبیگبُ ٍ هٌٗبی
ًوبزیي ایي اثػُ زض ظًسگی هٗبنطٍ فطٌّگ هب سغییط دیسا وطزُ ،چطا وِ هٌٗی چیعّب ،شاسی چیعّب
ًیؿز ،ثلىِ هب ذَز ایي هٌٗب ضا ایدبز وطزُاین ٍ خبهِٗ ثِ آىّب هیزّس .سَلیس هٌٗب سبثٕ قطایٍ
هبزی ٍ هٌَٗی ظًسگی هبؾز ،ثِ ایي هٌٗی وِ ثب َْْض سىٌَلَغیّب ،سغییط ًٓبمّبی ؾیبؾی،
سحَل زض قیَُّبی سَلیس ٍ سغییط زض ٍيٗیز ظًسگی آزمّب ،هٌٗبّب ّن َٖو هیقًَس وِ یىی
اظ قبذهِّبی ضقس سوسىّب ًیع ّویي سغییط ٍ سحَل زض ًگطـ هطزم ًؿجز ثِ ظًسگی ثَزُ
اؾز .ایي هؿئلِ ،سغییط زض هفبّین ٍ ّوچٌیي َطاحی ولیِ اؾجبة ٍ لَاظم هَضز اؾشفبزُ زض
ظًسگی ٍی ضا ًیع ثِ زًجبل زاقشِ اؾز.
اظ ایيضٍ ایي دػٍّف زض ًٓط زاضز ثب اؾشفبزُ اظ سحلیل ًكبًِ – هطزمقٌبذشی ًگبضگطی ایطاًی
ًكبى زّس وِ ؾطیطّب زض َی زٍضاى دبزقبّی زض فطٌّگ ایطاى چگًَِ هٌٗبؾبظی هیوطزُاًس ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 object

 2زض ضیكِی هبًَی  prh) farrahیب  ٍ (frhدْلَی  xwarrahآهسُ اؾز.
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چطا اثػُّبیی هٌحهط ثِ فطز ٍ ٍیػُ زض اضسجبٌ ثب وبضثطقبى ثَزًس؟ لصا زض خْز دبؾرگَیی ثِ
ایي دطؾف ،ثِ سحلیل ًكبًِ قٌبذشی ًمف سىطاض قًَسُی اثػُی ؾطیط زض اوثط آثبض ًگبضگطی
ایطاى دطزاذشِ سب خبیگبُ ٍیػُی ایي اثػُی هٌٗب ؾبظ زض ثؿشط فطٌّگی ٍ اخشوبٖی ایطاى ضا ثب سَخِ
ثِ ًوًَِّبیی اظ قَاّس سهَیطی اثٗبز هٌٗبیی آقىبض ٍ دٌْبى ایي اثػُ ضا زض ًٓبم فطٌّگی ایطاى
ثطضؾی وطزُ ٍ چگًَگی سحَل هٌٗب ٍ وبضوطز اثػُی فطٌّگی ضا زض ًٓبمّبی ؾیبؾی ٍ اخشوبٖی
یه فطٌّگ ًكبى زّین.

پیطیٌِ تحقیك
زض خؿشدَی دیكیٌِ اذشهبنی ایي هَئَ وِ ثََِض هؿشمین زض اضسجبٌ ثب ایي دػٍّف هیثبقٌس
هیسَاى اظ دبیبىًبهِ هطین احوسی ( ،)1394سحلیل ًكبًِ – هٌٗبقٌبذشی خبیگبُ ؾطیط زض
ًگبضگطی ایطاى زٍضاى اؾالهی ٍ اضسجبٌ آى ثب هجلوبى هٗبنط ًبم ثطز وِ ایي دػٍّف ثطگطفشِ اظ
آى هیثبقسّ .وچٌیي هیسَاى ثِ همبلِی احوسی ٍ ّوىبضاى ( )1394سحلیل ًكبًِقٌبؾی فطٌّگی
خبیگبُ فطـ ٍ هجلوبى زض ؾجه ظًسگی ایطاًی ،همبلِی احوسی ٍ ّوىبضاى ( )1396ذَاًف
ًكبًِای اثػُّبی ضٍظهطُ ،هُبلِٗی فطآیٌس ًكبًِ – هٌٗبیی سٗبهل ٍ چبلف ثیي فطـ ٍ هجلٍ ،
همبلِ ظوطیبیی وطهبًی ٍ ّوىبضاى ( )1392سحلیل ًكبًِ  -هٌٗبقٌبذشی ؾبظ ٍ وبض ضٍاثٍ
ثیٌبفطٌّگی زض ًٓبم گفشوبًی فطـ وطهبى اقبضُ وطز وِ دػٍّفّبیی زض ّویي ضاؾشب هیثبقٌس.
زض ظهیٌِی سحلیل ًكبًِقٌبذشی ًگبضگطی ایطاًی ًیع هیسَاى ثِ همبلِی حمبیك ٍ ؾدَزی
( )1393سحلیل هٌٗبقٌبذشی زٍ ًگبضُ اظ قبٌّبهِی فطزٍؾی ثط اؾبؼ الگَی ًكبًِقٌبؾی
اخشوبٖی سهَیط ًبم ثطز وِ ثِ سحلیل هٌٗبیی زٍ سهَیط اظ ًگبضگطی ایطاًی ثب اؾشفبزُ اظ الگَی
ًكبًِقٌبؾی اخشوبٖی زض خْز زضیبفز خٌجِّب ٍ وبضوطزّبی اخشوبٖی ًكبًِّبی سهَیطی
اًدبم قسُ ٍ ثطای سكطیح هٌٗب ثِ َٖاهل ثطٍى هشي یٌٗی ثبفز فطٌّگی ،اخشوبٖی ٍ ؾیبؾی ٍ
غیطُ ضخَٔ هیقَز ٍ زض ًْبیز هكبّسُ هیقَز وِ سهَیط چگًَِ زض ّوطاّی ثب گفشوبى هؿلٍ
خبهِٗ ثِ یه اثعاض لسضر ثسل هیقَز .زض همبلِی سمَی ( )1394اظ هشي سب سهَیطً :كبًِقٌبؾی
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نَضر ٍ هٌٗب زض ًمبقی لَُْذبًِّبی ًیع ثِ سحلیل ًكبًِقٌبؾی ٌٖبنط ًوبزیي زض ًمبقی
لَُْذبًِای هیدطزاظز.

رٍش تحقیك
ایي دػٍّف اظ ًَٔ ثٌیبزی ًٓ -طی ٍ هجشٌی ثط ضٍـ سحمیك ویفی ،زض دبضازاین سفؿیطی ٍ ،ثب
ضٍیىطز ًكبًِ  -هطزمقٌبؾی زیساضی هیثبقس وِ ثِ سحلیل خبیگبُ ؾطیط ٍ وبضوطزّبی
هطزمقٌبذشی آى زض ًٓبم فطٌّگی ایطاى ثب سَخِ ثِ هؿشٌسار سهَیطی ًگبضگطی ایطاًی دطزاذشِ ٍ
زض دی آقىبضؾبظی اثٗبز هٌٗبیی دٌْبى یه اثػُ ٍ چگًَگی هٌٗبؾبظی آى ٍ چگًَگی زضیبفزّب
ٍ سأثیطار یه اثػُ ثط هطزهبى زض یه فطٌّگ (ایطاًی) هیثبقس.

هجبًی ًظزی پضٍّص
ًطبًِ – هززمضٌبسی زیساری
ثسٍى سطزیس یىی اظ هْنسطیي حَظُّبی هُبلٗبسی زض ظهیٌِی ًكبًِقٌبؾی زیساضی ،همَلِی
سهَیط اؾز( .يیوطاى)188:1383،
ًكبًِقٌبؾی زیساضی ثركی اظ ٖلن هٌٗبقٌبؾی اؾز وِ ثََِض ٍیػُ زض دی فْن هبّیز ٍ
ٍیػگی هٌٗبّب یب ٍؾبیل ثیبى هٌٗبیی اؾز وِ سحز ٌَٖاى ًكبًِّبی زیساضی قٌبذشِ هیقًَس؛ اظ
ایي ضٍ ،حیُِی ایي ضقشِ هیثبیس قبهل ثیبى ٍ سفؿیط ًكبًِ قٌبذشی سهَیط ،دػٍّف زض
ٍیػگیّبیی وِ هٗبًی زیساضی ضا اظ ؾبیط حیُِّبی هٌٗبقٌبؾی هشوبیع هیؾبظًس ٍ اضظیبثی
ضٍـّبیی ثبقس وِ هَخت سوبیع اًَأ هٗبًی زیساضی اظ یىسیگط گكشِ ،ثسٍى ایٌىِ ایي هٗبًی اظ
ظیط گطٍُ زیساضی ٍ سهَیط ذبضج قًَس (ظوطیبیی.)1391،
ًسضر اظسَوبرّ 1سف ًكبًِقٌبؾی ثب زٍضًوبی خسیس ضا ثب سأویس ثط خبیگبّی وِ ثِ ؾَغُ
زازُ قسُ اؾز هٗطفی هیوٌس« :آذطیي دػٍّفّبی ًكبًِقٌبؾی وِ ثط ٍیػگیّبی حؿی ٍ
احؿبؾی گفشوبى سأویس زاضًس ،ضاُ فْن اضسجبٌ هیبى سي ٍ ثبظًوَز خْبى وِ ذَز ثِ ٍاؾُگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nedret Oztocat
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سدطثِی ظیؿشِی ایي سي ؾبذشِ ٍ قىل هیگیطز ضا ثِ هب ًكبى هیزٌّس( ».اظسَوبر-135 :2004،
 ،145ثِ ًمل اظ ثبثه هٗیي.)20:1394،
1

الًسٍفؿىی ًیع ثِ ًَثِی ذَز ثٗس اظ وشبة خبهِٗی اًٗىبؾی وِ سَنیف قطایٍ آقىبضگی
ٍ َْْض هٌٗب زض گًَِّبی هرشلف سٗبهلی هیثبقس ،ثب ًَقشي اثط زیگط ذَز یٌٗی حًَضّبی
زیگطی ،2اٍلیي گبم ضا زض ضاؾشبی ًكبًِ هٌٗبقٌبؾی اخشوبٖی ثطهیزاضز وِ زض خؿشدَی سدعیِ ٍ
سحلیل قطایٍ َْْض ٍ سَلیس هٌٗب زض لبلت سٗبهلّبیی هكرم ٍ زض ثبفزّبی اخشوبٖی هشفبٍر
هیثبقس ،چطاوِ اظ ایي هٌٓط هٌٗب زیگط ّطگع زض هشي ثؿشِ ٍ ثطیسُ اظ ثبفز ٍ ؾبحز گفشِ
دطزاظی ذَز هَضز ًٓط لطاض ًویگیطز ،ثلىِ ًشیدِ ٍ حبنل ثطذَضز ٍ سٗبهل ثیي ؾَغُّب زض
قطایٍ هشفبٍر گفشوبًی اؾز (ثبثه هٗیي.)27:1394،
ًكبًِقٌبؾی ًَیي وِ ثط دبیِی دسیساضقٌبؾی ازضانِ هطلَدًَشی ثٌب قسُ اؾز ثیي «آى چِ
سَؾٍ حؽ چكن ازضان هیقَز» ٍ «آى چِ سَؾٍ حؽّب زضن هیقَز»

(Meleau-

 )Ponty,1945:29اضسجبٌ ثطلطاض هیًوبیس .هیزاًین سب ؾبلّبی ّكشبز حَظُی احؿبؼ ،حَاؼ ٍ
سي زض وبضّبی ًكبًِقٌبؾی حَظُای غبیت ثِ حؿبة هیآهسًس .اضسجبٌ سٗبهلی ثیي اهط زیساضی ٍ
اهط حؿی ،سدطثِی حؿی سي ٍ ازضان ثطای اٍلیي ثبض سَؾٍ هطلَدًَشی هَضز هُبلِٗ لطاض
هیگیطًس .اؾبؾبً زض زٍضًوبی دسیساض قٌبذشی دٌح حؽ اًؿبًی ضٍـّبیی ثطای ًبئل آهسى ثِ اثػُ
ٍ ازضان چَى «لٌگط سٌی فٗبل زض اثػُ» ( )ibid:130زض ًٓط گطفشِ هیقًَس .زض ٍالٕ ازضان ّط
سهَیط ٍ قىل ثِ اضسجبٌ سٗبهلی ثیي سيِ ؾَغُی ازضان وٌٌسُ ٍ خْبى حؿی ثؿشگی زاضز .ثِ
ٖجبضر زیگط زضیبفز ّط اثػُ ثِ سدطثِی حؿی ؾَغُی ازضان وٌٌسُ هطثٌَ هیقَز .لصا ازضان
ضا هیسَاى «یه "ذلك زٍثبضُ" یب زٍثبضُ ثبظؾبظی خْبى زض ّط لحِٓ زاًؿز» ( ٍ ibid:261ثبثه
هٗیي.)22:1394،
ًكبًِ هطزمقٌبؾی وِ زض دی سحَالر ًكبًِقٌبؾی گفشوبًی ثسؾز آهسُ اؾز ،اظ یه ؾَ
ٍاثؿشِ ثِ سفىط دسیساضقٌبؾی َّؾطلی اؾز وِ سمبثل ؾَغُ ٍ اثػُ ضا اظ ثیي هیثطز ٍ ،اظ ؾَی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 la société réfléchie
2 présences de lʼ autre
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زیگط ٍاهساض دسیساضقٌبؾی هطلَدًَشی اؾز وِ ثطای ًٓبم گفشوبًی سي لبئل اؾز ٍ خطیبى
دیكبگفشوبًی ضا زض سَلیس ٍ زضن هٌٗب ثؿیبض هْن هیزاًس لصا اٖشمبز زاضز وِ خبیگبُ هطزم ٍ حًَض
اٍ زض ًٓبمّبی ًكبًِای ٍ فطآیٌس گفشوبًی ضا ًویسَاى ًبزیسُ گطفز .اظ ایيضٍ ًكبًِ هطزمقٌبؾی
زیساضی هجشٌی ثط ضاثُِ اًؿبى ثب خْبى ٍ ًیع ضاثُِ ؾَغُ گفشوبًی ثب اثػُّب ٍ ثبظًوَز آىّب زض
زضٍى هشي اؾز .ثط ایي اؾبؼ هب اظ وبضوطز اًشعاٖی ًكبًِّب زٍض هیقَین سب زض فًبیی سٗبهلی ٍ
وبضثطزی ٍ ثب سىیِ ثط ٌٖهط سي یٌٗی حًَضی خؿنزاض وِ ّط لحِٓ قطایٍ قىلگیطی هٌٗب ضا
سحز سبثیط ذَز لطاض هیزّسً ،مف ؾطیط ضا زض ًگبضگطی ایطاًی هَضز هُبلِٗ لطاض زّین ،چطا وِ
ایي ًگبضُّب ٍ ٌٖبنط ًكبًِای آى ذبضج اظ فًبی اضخبٖی ٍ خْبى ثیطٍى وِ ثبظسبة زٌّسُی آى
ّؿشٌس هٌٗب زاض ًویگطزًس.

ًطبًِضٌبسی فزٌّگی
سمبثل َجیٗز ٍ فطٌّگ ،زض ًگطـّبی ؾبذشبض گطایبًِ ثِ ٖلَم اًؿبًی زض َِّی ؾسُی ثیؿشن،
سمبثلی آقٌبؾز .ثسٍى دطزاذشي ثِ هجبحث ْطیف هٌٗبقٌبؾی ،ثبیس یبزآٍض قس وِ َجیٗز ثب زضن
ٖوَهی وِ اظ آى ٍخَز زاضز ،هحیُی اؾز وِ هطزهبى زض آى ظًسگی هیوٌٌس ٍ ،فطٌّگ ثب سوبم
ٍیػگیّبیی وِ زاضاؾز ٍ ثب ّوِی فبنلِای وِ اظ َجیٗز زاضز هحیُی زیگط اؾز وِ هطزم زض
آى هیظیس .اؾبؼ سمبثل َجیٗز ٍ فطٌّگ ،ثط دبیِی زٍ فًبی ظًسگی ثطای هطزم اؾز ٍ زضن
نَضرّبی ایي سمبثل ،هؿشلعم زضن ایي ًىشِ اؾز وِ ًٓطیِ دطزاظاى اظ زٍؾَی ایي سمبثل
چگًَِ سحلیل هٌٗبیی وطزُاًس (ثبثه هٗیي.)1387،
اثط الگَی لَسوبى ضا ثب سىیِ ثط هًبهیٌی وِ زض آثبض هشٗسزـ آٍضزُ ،ثِ ؾِ الگَی انلی
هیسَاى سمؿین وطز:
َ .1جیٗز ثِ هثبثِی اهطی ًبْط ثط هحیٍ َجیٗی ظًسگی هطزم ،زض ثطاثط فطٌّگ وِ ثِ هثبثِی
اهطی ًبْط ثط خٌجِّبی فطاَجیٗی ظًسگی هطزم اؾز.
َ .2جیٗز ثِ هثبثِی ذبئَؼ (یب ثیًٓوی) ،زض ثطاثط فطٌّگ ثِ هثبثِی وَؾوَؼ (یب
ًٓبمهٌسی).
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َ .3جیٗز ثِ هثبثِی اهطی ًبْط ثط ثطثطّیز ،زض ثطاثط فطٌّگ ثِ هثبثِ ٍيٗیّز ذَز .ایي الگَ
زض همبم سٗوین ًبْط ثط الگَی سمبثلی «زیگط» ٍ «ذَز» اؾز (ّوبى).
ًكبًِقٌبؾی فطٌّگی ،آى ََض وِ زض وشت سبضسَ سٗطیف قسُ اؾزّ ،سفف سسٍیي الگَیی
اؾز اظ آى الگَی يوٌی وِ ّط ًَٖ فطٌّگ زضًٍی وطزُ اؾز (لَسوبى ٍ زیگطاى.)76 :1390،
ایسُی سٗلك (ٍ ًِ چیع زیگط) زض هىشت سبضسَ آقىبضا یىی اظ ٍیػگیّبی فطٌّگ هٌَٓض هیقَز
ظیطا فطٌّگ "هدوَِٖی هشَى" زاًؿشِ هیقَز (لَسوبى ٍ زیگطاى.)80 :1390،
ّط فطٌّگ هفطٍو ثِ لحبِ سبضیری الگَی ذبنی اظ فطٌّگ سَلیس هیوٌس وِ هرهَل
ذَز آى فطٌّگ اؾز .سغییط زض فطٌّگ (ثِ ذهَل َی زٍضُّبی سحَالر ثٌیبزی ذكًَز
ثبض) هٗوَالً ثب افعایف لبثل هالحِٓای زض هیعاى ضفشبض ًكبًِایّ 1وطاُ اؾزٍ .ضٍز نَضرّبی
خسیس ضفشبضی ٍ سكسیس سمبثل ًكبًِای ثب نَضرّبی لسیوی هیسَاًس قبّسی ثبقس ثِ سغییط زض
ًَٔ فطٌّگ (لَسوبى ٍ زیگطاى .)42 :1390،لصا خَاهٕ سٌْب ظهبًی گطایف ثِ ثحث زضثبضُی هٌبثٕ
ًكبًِای دیسا هیوٌٌس وِ ثساًٌس آى هٌبثٕ هطثٌَ ثِ فطٌّگ آًْبؾز ٍ ثطای آىّب خبیگبُ اضظقی
ثؿیبض ٍاالیی زاضز .ایي هٌبثٕ ثبیس هْن سطیي ًمف ضا زض وٌشطل زضن ٖوَهی خبهِٗ زاقشِ ثبقٌس سب
ثِ ٍاؾُِی آى وبضایی هْوی ضا ثِ ًوبیف ثگصاضًس (وطؼ ٍ ٍى لیٍَىً .)51:1395 ،كبًِای
قسى [یب ثبض ًكبًِای دیسا وطزى] یٌٗی آى وِ چیعی ثِ ًكبًِ سجسیل قَز ٍ ،ثِ ایي سطسیت ؾُح
ثیبى هدعا اظ ؾُح هحشَا زاقشِ ثبقس  -یٌٗی آى وِ ثب ٍخَز ؾُح ثیبى چیعی ثطای سفؿیط وطزى
ٍخَز زاقشِ ثبقس .اهب ًعز اًٖبی هىشت سبضسَ ثِ ًٓط هیضؾس ًكبًِای قسى نطفبً یٌٗی خلت
سَخِ وطزى (لَسوبى ٍ زیگطاى .)107 :1390،اظ ًٓط لَسوبى حسالل قطٌ الظم ثطای آى وِ چیعی
هشي ثبقس آى اؾز وِ هَضز سَخِ لطاض گیطز .ثِ ایي سطسیت ٖولی هشٗبضف یب حشی قیئی ضٍظهطُ
وِ زض ثبفشی ٍالٕ قَز وِ هَضز سَخِ لطاض گیطز ،هثالً زض یه گبلطی ٌّطی ،یب نحٌِی ًوبیف ٍ
غیطُ ،هشي ذَاّس قس (لَسوبى ٍ زیگطاى.)108 :1390،
ًكبًِّب ّطگع لبزض ًیؿشٌس ثِ ََض ٍالٗی ول حمیمز ضا ًكبى زٌّس اهب ثٌَِٖاى یه ٍاؾُِ
ثیي هربَت ٍ ٍالٗیز ٍاؾُِ گطی هیوٌٌس .ثٌبثطایي ،ثبظًوبیی ّط ؾَغُای زض لبلت ًكبًِ ثیبًگط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 semiotic behavior
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یه فطآیٌس هیبًدی گطایبًِ اؾز .ثٌَِٖاى هثبل زض ًٓبمّب ٍ ثبفزّبی هرشلف ًكبًِّب ثركی اظ
ٍالٗیز ضا ثبظًوبیی هیوٌٌس ٍ ثِ ّویي زلیل اؾز وِ یه ًكبًِ زض ًٓبمّب ٍ ثبفزّبی هرشلف
هٗبًی هرشلفی ضا ًكبى هیزّس (زاًؿی.)43 ٍ 42 :1387 ،
اثػُّبی فطٌّگی 1اثػُّبیی ّؿشٌس وِ سحز سبثیط قطایٍ ًكبًِ قٌبذشی ،وبضثطز فطٌّگی ٍ یب
آییي ٍ ؾٌز یه خبهِٗ زچبض افعٍزگی هٌٗبیی گكشِ ٍ وبضوطزی ذبل هییبثٌس سب خبیی وِ ثِ
اثػُّبیی ظیجبیی قٌبذشی ٍ یب ًكبًِ  -هَظُای ٍ یب لَمقٌبذشی سجسیل هیگطزًس (قٗیطی.)1392 ،
ثب اٖشمبز ثِ ایي هْن وِ ّط اثط ٌّطی هدوَِٖای اظ ًكبًِّبیی اؾز وِ ثِ فطاسط اظ فطز ٍ زض
گؿشطُی ثبٍضّب ،اٖشمبزار ٍ خْبى ثیٌی هؿششط زض ٌٖبنط سهَیطی ًگبضُّب ذَاّس دطزاذز،
هُبلِٗی لَاٖس ٍ ّوبًٌسیّبی نٌبٖی یب هحشَایی هیبى ًگبضگطی ٍ ازثیبر ّن ٖهط آى ،اظ
ظهیٌِّبیی اؾز وِ زض ضهعگكبیی ًگبضگطی ایطاى ًیبظ ثِ سحمیك ٍ سفحم خسی زاضز
(ٖجسی .)134:1380،زض ظهیٌِی ًگبضگطی ایطاًی فطم ٍ هحشَا ثِ گًَِای ًبگكَزًی زض ّن سٌیسُ
اًس ،اهب ثطای ًیل ثِ هحشَا ٍ ًیع سدعیِ ٍ سحلیل آثبض ثطخبی هبًسُ ،هُبلِٗی هَقىبفبًِی
خٌجِّبی ثهطی زض ذهَل ضیكِ ٍ سَؾِٗی ًمكوبیِّب ّن ٖطو هًبهیي ٍ یب گًَِّبی
هَخَز يطٍضی هیًوبیس ،چطا وِ ّوَاضُ هُبلِٗی ًمفهبیِّب ًكبى زٌّسُی خطیبى هساٍهی اظ
سؿلؿل ٍ سٌَٔ هیبى وٌِْ ٍ ًَ ثَزُ اؾز .اظ ایيضٍ قٌبؾبیی ،سفىیه ٍ َجمِ ثٌسی ّط یه اظ
ایي انَل زض ظهیٌِی آثبض ثطخبی هبًسُ ،فطایٌس سحلیل ٍ سجییي ًْبیی ضا سؿْیل ذَاّس ثركیس
(ّوبى.)151:

رهشگبى اجتوبػی
هطزم هَخَزی اؾز اخشوبٖی ٍ ثِ سجٕ ایي ذهلز ولیسی ًبگعیط اظ حیبر ثِ نَضر اخشوبٖی
اؾز .زض ًشیدِ هطزم زض وٌبض ّن ًَٖبى ذَز ثطای حفّ حیبر ثبیس سٗبهل ایدبز وٌس .ایدبز
سٗبهل ثب گصقز ظهبى زض ضفشبضّبی فطزی ٍ اخشوبٖی اٍ ثِ نَضر ًْبزیٌِ زض هیآیس ٍ ثِ زًجبل
آى ٌّدبضّب ٍ لطاضزازّبی اخشوبٖی ثطای سٗبهل ثیكشط افطاز ثب یىسیگط قىل هیگیطز« .هب زاًف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 cultural objects
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ذَز ًؿجز ثِ ضهعّب ٍ لطاضزازّبی اخشوبٖی ٍ ثِ سجٕ آى ْطفیز ثطای ذَاًسى ًكبًِّبی
اخشوبٖی ضا ثِ ذبَط ًَٖیز زض خبهِٗای ذبل ٍ لطاض گطفشي زض هٗطو چیعّب ٍ افطاز ٍ
ؾٌز ٍ ضفشبضّبی اخشوبٖی وؿت هیوٌین» (آؾشي ٍ ؾبًٍب.)203:1376،
یىی اظ هْن سطیي ٍیػگی ّبی ضهعگبى اخشوبٖی ثٗس لطاضزازی آى اؾز وِ نَضسی ٖوَهی ٍ
ّوِ گیط دیسا هیوٌس .ایي ٍیػگی زض ؾبذشبض سوبم ًٓبمّبی ضهعگبًی ٍخَز زاقشِ ٍ هبّیز
اضسجبَی ضهعگبى ضا سأییس هیوٌس .ثٌَِٖاى ًوًَِ لَی اؾشطٍؼ هفَْم ضهعگبى ضا ثٌَِٖاى یه
ٍاغُی ولیسی زض هطزمقٌبؾی هٌٗبیی ذَز اسربش وطزُ ٍ لَاًیي هشًوي فطٌّگ ٍ ضفشبضّبی
اخشوبٖی ضا ثط هجٌبی آى قطح زاز ( .)Eco,1984:167ثٌبثطایي ایي لَاًیي وِ هبّیز لطاضزازی
زاضًس ،ثٗس اخشوبٖی ثیكشط ًٓبمّبی ضهعگبًی ضا هكرم هیًوبیٌس .لطاضزازّبی ًٓبم ضهعگبى
ًكبى زٌّسُی اثٗبز اخشوبٖی زض حَظُی ًكبًِقٌبؾی ّؿشٌس ظیطا یه ضهعگبى هدوَِٖای اظ
هوبضؾز ّبؾز وِ اؾشفبزُ وٌٌسگبى اظ یه ضؾبًِ ثب آى هأًَؼ ّؿشٌس؛ چطاوِ ایي وبضثطاى زض
یه چبضچَة فطٌّگی ٖول هیوٌٌس ٍ زض ٍالٕ ثسٍى ٖولىطز یه ضهعگبى ّیچ گفشوبًی لبثل
فْن ًویثبقس (سی ّبل.)131:1392 ،
لطاضزازّبی اخشوبٖی وِ هوىي اؾز ثطذی اظ آىّب ثؿیبض ثسیْی ًیع ثِ ًٓط ثطؾٌس ،هَخت
قىل گیطی سوبیعار اخشوبٖی زض زضٍى یه فطٌّگ هیقًَس (گیطٍ )90- 84 :1375 ،زٍ گطٍُ
انلی ضا ثطای ًكبًِّبی اخشوبٖی قبهل ًكبًِّبی َّیز ٍ ًكبًِّبی ضفشبضی اضائِ هیوٌس .ثِ
اٖشمبز ٍی ًكبًِّبی َّیزً ،كبًِّبیی ّؿشٌس وِ یه قرم ضا ثٌَِٖاى ًَٖ یب َّازاض یه
گطٍُ ذبل اخشوبٖی ًكبى هیزٌّس ٍ ًكبًِّبی ضفشبضی اضسجبَبر ٍالٗی یب زلرَاُ ثیي افطاز
ضاًكبى هیزٌّس (چٌسلط.)153:1387 ،
زض ًكبًِ هطزمقٌبؾی ایي لطاضزازّبی اخشوبٖی ثِ چبلفّب َّیشی هیزٌّس وِ زض ًشیدِ
سٗبهالر ثیي ؾَغُّب ٍ ّن آهیرشگی آىّب ثب اثػُّب زض فًبیی گفشوبًی قىل هیگیطز .ثٌَِٖاى
هثبل ؾطٖز گیطّبی ذیبثبىّب ثطای ایي اؾز سب قطایٍ حطوز هبقیٌْب ضا وٌشطل ٍ سهحیح وٌٌس.
زض ایي وٌشطل ٍ سهحیح ثبیس سي هبقیي ثب سي ظهیي زض چبلف خسی لطاض گیطز ٍ زض ایي
وكوىف هبقیي ذَز ضا ثب قطایٍ سُجیك زّس .چَى زض غیط ایي نَضر زض هٗطو ضیؿه ٍ یب
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حشی ثطذَضز ٍ آؾیت لطاض هیگیطز .ثٌبثطایي ؾطٖز گیط ّن ًٓبم ّكساضّ ،ن وٌشطل ٍ ّن
ّسایز اؾز .ضاثُِای وِ ؾَغُ ،اثػُ ٍ خْبى ضا زض اضسجبٌ ثب یىسیگط هٌٗبزاض هیوٌس .ثِ ّویي
زلیل ًٓبم سٗبهل زض ًكبًِ هطزمقٌبؾی سبثٕ ثركی اظ ٍالٗیزّبیی اؾز وِ زاضای سي ّؿشٌس ٍ ثِ
ّویي زلیل حًَض هب ضا سحز سبثیط لطاض هیزٌّس.

تحلیل جبیگبُ سزیز ٍ هجلوبى ثز اسبط ًطبًِ  -هؼٌبضٌبسیِ حبئلّبی گفتوبًی
زض ًكبًِ  -هٌٗبقٌبؾیِ حبئلی ایي فطيیِ ٍخَز زاضز وِ زض ًٓبمّبی ًكبًِ  -هٌٗبیی ّوَاضُ
هیسَاًین یه هىبى هیبًدی ،یه ٍاؾُِ ٍ یب یه حبئل زاقشِ ثبقین .ذَز اضسجبٌ ظثبًی حبیلی
ثیي وٌكگطاى اؾز وِ یب آىّب ضا ثِ ّن ًعزیه ٍ یب آىّب ضا اظ یىسیگط زٍض هیوٌسّ ،وبىََض
وِ گفشوبى حبیلی ثیي سدطثِی ظیؿشِی هب اظ چیعّب ٍ سَلیس ًكبًِای آى لطاض هیگیطز؛ یٌٗی ثطای
ایٌىِ سدبضة هب ثِ ظثبى سجسیل قَز ثبیس ٖولیبر گفشوبًی ثیي سدطثِی ظیؿشِ ٍ ظثبى لطاض گیطز.
زض ثحث حبئلّبی گفشوبًی ثبیس ثِ ایي ًىشِ سَخِ زاقز وِ ّوَاضُ یه فًبی ٍاؾُِای ٍ یب
هیبًدی ٍخَز زاضز وِ هیسَاى ثِ آى فًبی سؿْیلوٌٌسُ ًیع گفز .ثْشطیي وبضثطزی وِ حبیلّب
زاضًس ایي اؾز وِ یه ٍيٗیز ضا ثِ ٍيٗیشی زیگط اًشمبل هیزٌّس؛ ّویي اهط اؾز وِ ثِ حبئل
ٍیػگی هیبًدی هیزّس (قٗیطی .)1394،هْنسطیي زؾشبٍضز ًٓطیِی حبئلّبی گفشوبًی،
چكناًساظ ًكبًِ  -هطزمقٌبذشی آى اؾز؛ چطاوِ ثیي ًمفّبی اخشوبٖی هیسَاًین حبیلّبی
ثیقوبضی زاقشِ ثبقین ،سوبم زازٍؾشسّبی هطزهی ٍ سٗبهالر اذاللی ٍ اخشوبٖی هجشٌی ثط ٍخَز
ّویي حبئلّب ّؿشٌس.
آیب ؾطیط ٍ هجلوبى سَاًؿشِ ًمف حبئلی زاقشِ ثبقس؟ یٌٗی زٍ خطیبى هٌٗبیی ضا اظ ّن خسا یب
ثِ ّن دیًَس زّس؟ (ًمف ؾطیط ثٌَٗاى حبئل ٍدیًَس زٌّسُ خطیبى هٌٗبیی خبیگبُ ثركی ثِ
ؾَغُ) .چگًَِ سرز حبئل ثیي َجیٗز ٍ فطٌّگ اؾز؟
زض ایٌدب هیسَاى گفز ؾطیط یب سرز ؾلٌُز ثٌَِٖاى حبئلی ثیي خبیگبُ هرهَل دبزقبُ ٍ
ؾبیطیي ٍ هشوبیع وٌٌسُ ایي زٍ هىبى اظ یىسیگط ٖول هیوٌس ٍ ّوچٌیي هٌٗب ثرف ٍ هكطٍٖیز
ثرف ثِ ًٓبم ؾلٌُز ٍ خبیگبُ یه قرم هیثبقس .اظ ؾَی زیگط ًیع هیسَاًس حبئلی ثیي
َجیٗز ٍ فطٌّگ ٖول وٌس ،یٌٗی ثب خبیگبُ ثركی ثِ هطزم ٍ ذهَنبً حبون اٍ ضا اظ َجیٗز ٍ
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ًِ  -فطٌّگ ٍ ؾىًَز ثط ضٍی ظهیي خسا هیوٌس ٍ زض خبیگبّی ٍاالسط ٍ هرهَل ٍ هشوبیع
هطزهی ٍ ثٌَِٖاى حىَهز وٌٌسُ ثط َجیٗز ٍ فطٌّگ لطاض هیزّس.
ّوچٌیي سرز زض گصض سبضید ٍ حشی ثب سغییط ثِ قىل هجلوبى ٍ نٌسلی سَاًؿشِ ًمف حبئلی
ثیي خبیگبُ ًٓبم ؾلٌُشی ثِ ًٓبم اقطافیز ٍ اظ اقطافیز ثِ همبم ضؾوی ٍ ٖوَهی ضا ایفب وٌس،
چٌبىوِ ّوچٌبى قبّس خبیگبُ حبئلی ٍ هشوبیع وٌٌسُ نٌسلی ضیبؾز ٍ وبضهٌس ٍ دكز هیع ًكیي
اظ اضثبة ضخَٔ ٍ َٖام زض فطٌّگ ٖبهِ ّؿشین.
زض هطثٕ هٌٗب وِ سَؾٍ گطهؽ ثٌیبىگصاضی قس ،زلیمبً یه لُت حبیل زاضین وِ ّوبى ًفی
اؾز؛ ثٌَِٖاى هثبل ثطای ٖجَض اظ َجیٗز ثِ فطٌّگ ثبیس اظ ًِ َ -جیٗز وِ حبئل ثیي آى زٍ
اؾز ٖجَض وٌین؛ یٌٗی اثشسا َجیٗز ضا ًفی وٌین سب ثشَاًین ثِ ؾَی فطٌّگ حطوز وٌین .ایي
هطحلِی ًفی ّوبى هطحلِی حبئلی اؾزّ( .وبى)1394،
ثط ایي اؾبؼ ًیع هی سَاى ًمف حبئلی ؾطیط ضا اظ ؾىًَز ثط ظهیي ٍ َجیٗز ثىط ثِ ؾَی
ًفی ًِ  -ظهیي ثساًین سب ثشَاًین زض خبیگبُ حبئلی ثیي ظهیي ٍ آؾوبى وِ ًوبز حىَهز ثط ظهیي ٍ
ظیط ؾلُِ گطفشي ظهیي اؾز لطاض ثگیطین ٍ ثِ ؾوز فطٌّگ ٍ حىَهز ثط ظهیي حطوز وٌین.

زمیه(تحت سلطه آسمان)

آسمان (سلطه بر زمیه)

وماد طبیعت

وماد فرهىگ

وه -آسمان (جایگاه حائلی بیه

وه-زمیه (جایگاه حائلی بیه زمیه ي

آسمان ي زمیه) وه-فرهىگ

آسمان) وه  -طبیعت

ًوَزار  -1هزثغ هؼٌبضٌبسی ًقص حبئلی سزیز (احوسی)111:1334 ،
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ثزرسی اثؼبز هؼٌبیی آضکبر ٍ پٌْبى سزیز ٍ هجلوبى زر فضب ٍ هکبى
ثب سَخِ ثِ ایٌىِ یىی اظ هَلفِّبی انلی سدطثِی فًب ،فْن هٌٗب ٍ هحشَا یب دیبم آى فًب اؾز.
ٍلی هَاخِْ هطزم ثب هحیٍ ههٌَٔ ٍ حشی هحیٍّبی َجیٗی ،فمٍ ثِ خٌجِ ازضان هٌٗبی آى
هحیٍ ،هحسٍز ٍ هٌحهط ًیؿز .سدطثِی فًبیی خعئی اظ ظًسگی ٍ آهیرشِ ثب آى اؾز ،ظًسگی
ضٍظهطُ ّیچگبُ اظ سدطثِی فًبیی ٍ یب سدطثِی زض هىبى ثَزى سْی ًیؿز .اهب ّوِی سدبضة،
سدبضة هَُٗف ثِ ازضان دیبم ًیؿشٌس .اگط سدطثِ وطزى ّن اضظ هٌٗب زاض ثَزى زاًؿشِ قَز ،آىگبُ
اگط هٌٗبیی اظ فًب ازضان ًىٌین ثبیس ًشیدِ ثگیطین وِ ّیچ سدطثِای ّن ًىطزُاین .اظ ایيضٍ
ازضان هٌٗب یب ٖسم ازضان هٌٗب ّط زٍ ثركی اظ سدطثِاًس .گطچِ غٌبی ثؿیبضی اظ سدبضة فًبیی
زض گطٍ ازضان هٌٗب اظ هحیٍ اؾز ،اهب ثطذی اٍلبر هٗلَل ٍ هشبثط اظ حًَض هٌٗبیی هشٗبلی
اؾز .احؿبؾی زضًٍی وِ اظ هىبى ثطًویذیعز ثلىِ ضًگ ٍ ثَی ذَز ضا ثط هىبى هیافىٌس (ضاؼ
ٍ ّوىبضاى.)27:1384 ،
زض ثطضؾی اثٗبز دٌْبى فًبّب ٍ هَلٗیزّبی هىبًی ٍ قرهیشی وِ ثیي افطاز ٍ گطٍُّبی
اخشوبٖی ٍخَز زاضز ،خطج سطاگط ثب اًدبم آظهبیكبسی زض هَضز هطزهبى ٍ قطایٍ اخشوبٖی
هرشلف ،فبنلِّبی هیبى اًؿبىّب ضا زض چْبض فبنلِ ثجز وطزُ اؾز.1 :فبنلِ ذهَنی.2 ،
فبنلِ قرهی .3 ،فبنلِ اخشوبٖی .4 ،فبنلِ ٖوَهی وِ ّطوسام ًیع ثط اؾبؼ زٍض ٍ ًعزیه ًیع
سمؿین هیقًَس (سیّبل .)148:1392،وِ ثب سَخِ ثِ ایي سمؿینثٌسیّب هیسَاى خبیگبُ قبُ یب
قرم اٍل حىَهز ضا ًؿجز ثِ اَطافیبى فبنلِ اخشوبٖی حبلز زٍض (وِ فبنلِای حسٍز ّفز
سب زٍاظزُ دب اؾز) زاًؿز .چطا وِ ذٍ هطظی ثیي فبنلِ قرهی زض حبلز زٍض ٍ حبلز ًعزیه
زض فبنلِ اخشوبٖی« ،حس سؿلٍ» ضا هكرم هیوٌس ٍ ثِ ًَٖی ثِ خبیگبُ هشوبیع دبزقبُ ثٌَٗاى
حبون ٍ ًوبز لسضر زض خبهِٗ وِ ثَؾیلِ ٍخَز یه سرز وِ اظ ؾُح ظهیي ٍ هحل لطاضگیطی
ؾبیط اَطافیبى ٍ هالظهبى ثبالسط لطاض هیگطفز ثط ایي هَلٗیز ٍ سوبیع ٍیػُ ٍ ّوچٌیي ثط لسضر
سؿلٍ ثط ؾبیطیي سبویس ثیكشط هیوطزّ .وچٌیي هجبزالر ٍ هجبحثبر اخشوبٖی وِ زض حبلز زٍض
فبنلِ اخشوبٖی نَضر هیگیطز ،حبلز ضؾوی ثیكشطی ًؿجز ثِ حبلز ًعزیه زاضز .حشی
هی سَاى گفز قبیس هیل ثِ اؾشفبزُ اظ هجلوبى اظ یه زٍضُ ذبنی زض فطٌّگ ایطاًی ثِ ًَٖی زض
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خْز اضيبء ّویي هیل ثِ لسضر ٍ سىیِ ظزى ثط خبیگبُ ثبالسط ٍ فبنلِ گطفشي اظ َجیٗز ثِ
ؾَی فطٌّگ ٍ ّوچٌیي حفّ فبنلِی اخشوبٖی ٍ ضؾویسط قسى ضٍاثٍ (وِ زض ًبذَز آگبُ
خوٗی احؿبؼ هیقس) ؾطچكوِ گطفشِ ثبقس .چَى ٍیػگی ّن خَاضی زض فبنلِ اخشوبٖی
(حبلز زٍض) زض ایي اؾز وِ هیسَاى آى ضا ثطای خسا وطزى افطاز اظ ّن ثِ وبض ثطز وِ زض َطاحی
ٍ چیسهبى هجلوبى زض زٍضُی هٗبنط ثِ ایي اهط اّویز زازُ هیقَز.

جبیگبُ ترت ثؼٌَاى تي ً -طبًِ زر ًگبرگزی ایزاًی
ٍلشی هب ثِ چیعی هی گَیین سي زاضز ،یٌٗی ثِ ًَٖی لبثلیز حًَض دیسا وطزُ ٍ حًَضـ
ثطخؿشِ قسُ؛ ٍ ًِ سٌْب ثطخؿشِ قسُ ،ثلىِ لبثلیز اضسجبٌ ثب خْبى زیگطی (ثب خْبى ثیطٍى اظ
ذَزـ) ضا دیسا وطزُ اؾز ٍ ایي اضسجبٌ ضفز ٍ آهسی ٍ سٗبهلی اؾز ،یٌٗی ّن ثط زیگطی سأثیط
هیگصاضز ٍ ّن اظ آى سأثیط هیدصیطز ،وِ ایي زیگطی ّط چیعی هیسَاًس ثبقس ،اثػُ ثبقس یب ؾَغُ،
ایي سٗبهل ٍخَز زاضز ٍ گبّی اظ سٗبهل ّن فطاسط هیضٍز ٍ ثِ ّن آهیرشگی هیضؾس ،یٌٗی سي ثب
سي زیگطی ّن آهیرشگی دیسا هیوٌس.
ٍیػگیّبیی وِ سي ثِ ذَزـ هیگیطزٍ :لشی سي زض هشي ٍ زض گفشوبًی حًَض دیسا هیوٌس ٍ
ایي حًَض ثطخؿشِ هیقَز ٍ ایي ثطخؿشگی ٍ حًَض ثربَط اضسجبٌ ،ثِ ًَٖی سدطثِ سجسیل
هیقَز (چَى زاضز ٍاضز اضسجبٌ هیقَز) ،ایي سدطثِ ثِ ًَٖی قىل هیگیطز وِ هي زاضم حًَض
ذَزم ٍ اضسجبٌ ذَزم ثب زیگطی ضا سدطثِ هیوٌنٍ ،اگط ایي سدطثِ زض لحِٓ ٍ زض آى ًبة نَضر
ثگیطز ،ثِ آى هیگَیین سدطثِی ظیؿشِ.
ثب ًگبّی ووی زلیكسط ثِ ثطذی آثبض ًگبضگطی ایطاًی وِ سرز حًَض ثطخؿشِ ٍ هطوعی زاضز
ٍ خبیگبُ سٌی هٌحهط ثِ فطز اؾز ،هشَخِ هیقَین وِ گفشوبى زاضای وبضوطز سٌكی اؾز .ثِ ایي
هٌٗب وِ زض هطوع سهَیط ّن ثب سٌیسگی ٍ ّن ثب فكبض ثبال ضٍثطٍ ّؿشین ٍ .زض زٍ ؾوز چخ ٍ
ضاؾز ثب سطویتثٌسی گؿشطزُسطی هَاخِ هیقَین وِ زض سمبثل ثب فكبض هطوعی لطاض زاضًس .اظ
سٗبهل ایي فكبض ٍ گؿشطُ ضاثُِ هطوع ٍ دیطاهَى قىل هیگیطز .ثِ ٍاؾُِ اًطغی ٍ ًیطٍی هشوطوع
زض فًبی گفشوبًی اؾز وِ دیطاهَى ،اهىبى ثؿٍ ٍ گؿشطـ هییبثس .زض ایٌدب زیگط ًِ زال آى
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گًَِ وِ هیقٌبؾین اّویز زاضز ٍ ًِ هسلَل؛ ثلىِ انل ٍ اؾبؼ گفشوبى هجشٌی ثط ًیطٍیی اؾز
وِ خْبى دیطاهَى ذَز ضا ثِ حطوز زضهیآٍضز .اگط ثرَاّین ثب ًگبُ دسیساضقٌبؾی هبًٌس
هطلَدًَشی دیف ثطٍین ثبیس ثگَیین وِ چٌیي ًیطٍیی چیعی خع "هي" ًیؿز .ثِ اٖشمبز ایي
دسیساضقٌبؼ ًجبیس سي ضا ثِ هثبثِ اثػُای زض هیبى ّوِ اثػُّبی زیگط فطو وطز .سي ضا ثبیس اثػُای
ثب حؿبؾیز ثؿیبض ثبال ًؿجز ثِ اثػُّبی زیگط زاًؿز ) .(Merleau-Ponty, 1945: 273سي ًؿجز
ثِ ّوِ انَاسی وِ هیقٌَز نسا سَلیس هیوٌس ٍ ًؿجز ثِ ّوِ ضًگّبیی وِ هیثیٌس ثِ حطوز
زض هیآیس (قٗیطی .)121 :1392 ،سي ثِ زلیل ایٌىِ فٗبل ٍ دَیبؾز ّوبًٌس اثػُای اؾز وِ اظ
اًٖبی ذَز ثٌَِٖاى ًوبز چیعّبی زًیب اؾشفبزُ هیوٌس .ثِ ٍاؾُِ ّویي ضفشبض ٍ حًَض فٗبل سي
اؾز وِ هب چیعّب ضا هیفْوین ٍ ثِ آىّب هٌٗبیی اَالق هیوٌین (ّوبى.)122:
سي ٍلشی قىل هی گیطز ٍ ٍالٗیز دیسا هیوٌس ،هیسَاًس سي هحَض ،سي ًبْط ،سي حبقیِای،
سي قبّس ،یب سي حبئل ثبقس  .سي حبئل :یٌٗی سٌی وِ ًمف هیبًدی زاضز ٍ زٍ زًیب ضا ثِ ّن
هشهل هی وٌس یب اظ ّن زٍض هی وٌس .یٌٗی ایي سي لطاض هی گیطز سب اضسجبٌ ٍ دیًَس ایدبز وٌس یب
حشی خسا وٌس ٍ ایي دیًَس زٌّسگی یب ٖول ٍاؾُِ ایدبز وطزى چگًَِ ایدبز هیقَز؟ ثبیس زض
هشي ثطضؾی وطز.
 ترت ثؼٌَاى تي – هزجغ:
 ثٌَِٖاى دبیگبّی وِ خؿوبًِ ثبیس ثِ آى اضخبٔ زّس .سي هطوع -هحَض ٍ یب سي ثٌیبزی.-

سي -هيِ اضخبٖی .اگط سيِ هي -هحَض حبوویز دیسا وٌس ،هب زض خبیگبُ سَلیس لسضر ،اًطغی،
حطوز ٍ سٌف لطاضزاضین .ؾطیط ٍ سرز ؾلٌُز ضا هیسَاى ًَٖی سي – هطخٕ یب سي هطوع -
هحَض زاًؿز ،وِ ٍلشی زض فًبیی لطاض هیگیطز ًِ ،سٌْب سَلیس لسضر ٍ سٌف هیوٌس ،ثلىِ
ولیِ فًب ٍ چیسهبىّب ٍ ًحَُی لطاضگیطی افطاز ٍ حبالر ٍ حطوبر هىبى ضا حىنفطهبیی
هیوٌس.

 ترت ثؼٌَاى تي – ضبّس:
 -گَاّی اظ حًَضی انیل ٍ ثسیٕ هیزّس.
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 ثِ زًیبی گصقشِ ًیع هطثٌَ اؾز چَى اظ چیعی وِ اسفبق افشبزُ گَاّی هیسّس. ثطای گَاّی زازى ٍ ایدبز ثبٍض ضز یب اثط ثِ خبهبًسُ ضا زض ذَز حفّ ًوَزُ ٍ ؾذؽ ثِزضیبفز وٌٌسُ اضائِ هیزّس (قٗیطی)1394 ،
دؽ سي -قبّس ًمف ٍاؾُِای ثیي زٍ زًیبی لجل ٍ ثٗس ضا ایفب هیوٌس .هجلوبى ًیع ثٌَٗاى
سي – قبّس ٖول هی وٌس ٍ ثٌَٗاى ٍاؾُِای اؾز وِ ّن هب ضا ثِ گصقشِ ٍ ؾطیطّب اضخبٔ
هی زّس ٍ ّن هب ضا هشَخِ آیٌسُ ٍ خبیگبُ هحَضی سرز ّب ٍ هجلوبى ّبی ؾجه خسیس زض
ظًسگی ضٍظهطُ هیوٌس.
ثبیس گفز وِ ؾطیط سي ضغیت ًیؿز ،ثلىِ ّوَاضُ سي ّوؿَ ٍ ّوطاُ اؾز؛ اهب ایي ّوطاّی
چگًَِ ضخ هیزّس؟ ایٌگًَِ وِ ؾطیط زیگط ثطای هي اثػُ هحى ًیؿز ٍ خبیگبُ اثػگبًیاـ ضا اظ
زؾز زازُ ٍ سجسیل ثِ یه سي حبيط قسُ اؾز ،وِ ایي سي حبيط هیقَز ؾَغُی ثیٌب ؾَغُای.
هثالً ٌّگبهی وِ ؾطیط ثِ هي َّیز ٍ خبیگبُ هیزّس ،ثٌَِٖاى یه سي ٍ ؾَغُ ٖول هیوٌس.

تصَیز  -1ثز ترت ًطستي کیکبٍٍطٌّ ،زهٌس

تصَیز -2اًَضیزٍاى ثِ سؤال هَثس هَثساى پبسد

ًبهؼلَم ،ضبٌّبهِی ثبیسٌقزی.ُ 333 ،ق .کبخ گلستبى.

هیزّس .هٌسَة ثِ هیز هصَر .ثزگی اس ضبٌّبهِی

هأذذ :ضبّکبرّبی ًگبرگزی ایزاى.

طْوبسجی ،)665-V( .هَسُی ٌّزّبی هؼبصز تْزاى.
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کبرکزز تقبثل ًوبیی طجیؼت ٍ فزٌّگ
گبّی سرز زاضای وبضوطز فبنلِ گصاضی اؾز ،یٌٗی زض خْز خسا وٌٌسُ ٍ سفىیه وبهل یه
خبیگبُ ثب زیگطاى اَطافف ٖول هیوٌس ،یٌٗی سرز یه فًبی هؿشمل ٍ هدعا ضا ایدبز وطزُ وِ
اظ فًبی زیگطاى وبهالً خسا قسُ اؾز ثٌبثطایي ٍلشی ذَز ضا هشوبیع هیوٌس ،ثیكشط ثِ آى ٌٖبنط
فطٌّگی ايبفِ قسُ اؾز ،زض نَضسی وِ زض فًبی اَطاف زیگطاى ضا ٌٖبنط َجیٗی ٍ ذبضج اظ
فطٌّگ فطاگطفشِ اؾز (هثل حیَاًبر ٍ گل ٍ گیبُ ٍ ٍ .)...ایي سوبیعی آقىبض زض سفىیه ایي زٍ
خبیگبُ ٍ هٌٗب ثركی ثِ فًبؾز.
ثٌبثطایي سرز زض سهبٍیط ( )2 ٍ 1ثِ زلیل ایٌىِ قرم ضا اظ َجیٗز خسا هیوٌس ٍ خبیگبُ
قرم ضا اظ ظهیي اضسمبء هیزّس ٍ ثِ فطٌّگ ًعزیه هیوٌس  ٍ -ایي اضسمبء خبیگبُ اظ َطیك اثػُ
فطٌّگی قسُ نَضر هیگیطز  -وبضوطز سمبثل ًوبیی فطٌّگ زض ثطاثط َجیٗز ضا زاضز.
دؽ یىی اظ وبضوطزّبی سرز اضسمبء خبیگبُ اؾز ،وِ ثبٖث ایدبز فبنلِ هیقَز ،یٌٗی
فبنلِ اظ ظهیي ٍ ذبوی ثَزى ٍ هطزم ضا اظ ظهیي ثِ ؾوز آؾوبى زٍض هیوٌس.
ّوچٌیي ثط اؾبؼ ًمف ایسئَلَغی زض هٌٗب ؾبظی هیسَاى ثیبى وطز وِ زض ایي سهَیط ثِ
ٍيَح قبّس خْبى ثیٌی َجمبسی آى زٍضاى هیثبقین .چٌبًچِ هیزاًین ایسئَلَغی زض ّط هشي
ضاثُِای اؾز هیبى اهط هطثٌَ ثِ هشي ٍ اهط ذبضج اظ هشي ،هیبى هحشَا ٍ قطایٍ سَلیس آى ،وِ
ثیطًٍیاًس ٍ زض ٍالٗیز سبضیری ٍ اخشوبٖی ضیكِ زاضًس .لصا ثبظًوبییّبیی وِ ثبظسبة زٌّسُی
هٌبفٕ لسضر اؾز ٍ وبضـ هكطٍٖیز ثركیسى ثِ ًبثطاثطیّبی اخشوبٖی اؾز ضا سٗجیط ثِ
ایسئَلَغی هیوٌین .وِ زض ایي سهَیط قبّس ایٌگًَِ هٌٗبؾبظی وِ ثط اؾبؼ قطایٍ خبهِٗی ظهبى
ذَزـ نَضر گطفشِ سب ثِ گًَِای هكطٍٖیز ٍ اؾشوطاض آى دبزقبُ ضا سثجیز وٌس ،هیثبقین.
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تصَیز -3سجسُی فزضتگبى ثز حضزت آزم(ع)ٌّ .زهٌس

تصَیز -4جوطیس ٍ ذَرضیسٌّ .زهٌس ًبهؼلَم.

ًبهؼلَم .حجیت السیز ،جلس اٍل ،ظ  ،23اٍایل سسُی

هثٌَی جوطیس ٍ ذَرضیس.ُ 354 .ق .کبخ گلستبى

 .ُ 11کبخ گلستبى هأذذ :ضبّکبرّبی ًگبرگزی ایزاى.

ًطبًِ ثِػٌَاى جبیگبُ هقسط
زض سهبٍیط ( )4ٍ 3ثب قىلی ؾبزُسط اظ ؾطیط هَاخِ هیقَین ٍ ثِ ٍيَح هیثیٌین وِ ایي سرز
ٍیػگیّبی آى سرز لسضر ٍ ؾطیط ؾلٌُشی ضا ثب ذَز ًساضز ،چطا وِ ذیلی ؾبزُسط ٍ ثیدیطایِسط
اظ ؾطیطّبی ؾلٌُشی سهَیط قسُ ٍ ّیچ یه اظ ٌٖبنط سعئیٌی ٍ ًوبزیي ؾبیط ؾطیطّبی دبزقبّی
ضا ًساضزٍ ،لی زض ٖیي حبل سرز اؾز ٍگَیی هٌٗب ثركی ٍ وبضوطز آى زض ایٌدب ثِ گًَِای
زیگط ًوبیبًسُ قسُ اؾز ٍ زیگط وبضوطز خبیگبُ ثركی ثِ دبزقبّبى ضا ًساضز .زض ایي نَضر
ؾَاالسی زض ایٌدب ثطای هب هُطح هیقَز :ایي سرز زض ایٌدب چِ اسفبلی ثطایف افشبزُ ٍ چگًَِ
هٌٗب ؾبظی هیوٌس؟ زض دالى ؾبزگی سرز چِ هفَْهی ضا هكبّسُ هیوٌین ٍ زلیل ؾبزگی آى
چیؿز؟ چطا لسضر هبزی سرز یب لسضر فیعیىی سرز وبّف دیسا وطزُ اؾز؟ چطا ایي سرز
ًیوِ ًوبیف زازُ قسُ اؾز؟
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ٍلشی سرز وبهل ًوبیف زازُ هیقَز ،ثربَط ؾلُِ ٍ سؿلُی اؾز وِ ثط اَطاف ٍ دیطاهَى
ذَزـ زاضز ٍ حشی ثط ثیٌٌسُ هیذَاّس ایي سؿلٍ ضا اٖوبل وٌسٍ .لی ٍلشی ًیوی اظ سرز ٍخَز
ًساضز ،یٌٗی سرز خبیگبُ ؾلُِ ٍ سىیِ ثِ لسضر ًیؿز ،ثِ زلیل ایٌىِ ًهفِ ٍ ًیوِ ًوبیف زازُ
قسُ ،دؽ سٌْب زض نسز ثیبى هٌٗبی ؾلُِ یب لسضر ًیؿز.
ّوچٌیي ثطذالف سرزّبی زیگط وِ اظ زضٍى ذَز سرز حطوز ثِ ؾوز ثبال زاقشٌس سب
ذَز ضا ثِ آؾوبى ًعزیه وٌٌس ٍ ثٍِؾیلِی سبج سرز ٍ ٍیػگیّبی هبزی ٍ سعئیٌی آىّب سرز
ثب آؾوبى اضسجبٌ ًعزیه ثطلطاض هیوطز ٍ اظ ظهیي فبنلِ هیگطفز ٍ ٖٓوز ٍ قىَُ هبزی ذَز
ضا ثِ ضخ هیوكیس ٍ حشی گبّی سب لهط قسگی هیضؾیس ،زض ایٌدب هیثیٌین وِ سرز ثؿیبض ؾبزُ
ٍ ثسٍى سبج اؾز ٍ حشی ثؿیبض دبییي اؾز ٍ ثِ ؾوز ثبال حطوز ًساضز ،ثلىِ آًچِ وِ ثِ ؾوز
ثبال وكیسُ هیقَزّ ،بلِی دیبهجط اؾز وِ ضٍی آى ًكؿشِ اؾز ٍ زض سهَیط ( )4ثبلّبی فطقشِ
گًَِ خوكیس اؾز وِ ثِ ؾَی ثبال وكیسُ قسُ اؾز .ثٌبثطایي زض ایٌدب هشَخِ هیقَین وِ سرز
آى ٍیػگی هبزی ٍ خبیگبُ ثركیاـ ضا اظ زؾز زازٍُ ،یػگیّبی فیعیىیاـ ون قسُ ،لسضر ٍ
خاللف ضیرشِ قسُ ٍ ثِ زلیل ایٌىِ ٍیػگیّبی هبزیاـ هیضیعز ،وَچه قسُ ،قىؿشِ قسُ ٍ
ثطـ ذَضزُ اؾز ٍ ایي سرز سرشی زض گؿؿز اؾز ،چطا وِ حشی زٍ دبیِی آى زیسُ
ًویقَز .زض ایي نَضر زیگط آى اؾشحىبم ٍ ٍیػگیّبی ؾطیط هبزی ٍ ظهیٌی ضا ًساضز ،یٌٗی ثِ
ٖجبضسی سرز زض گؿؿز ثب ذَزـ ٍ زض گؿؿز ثب هىبى زیسُ هیقَز ٍ ،ایي گؿؿز ثبٖث
هیقَز سب سرز زض ٍالٕ ثٌَٗاى سرشی ًوَز دیسا وٌس وِ ثطضٍی ظهیي اؾشحىبم ًساضز ،ثِ ٖجبضسی
قبیس ثِ ایي زلیل زٍ دبیِاـ ًكبى زازُ ًكسُ ٍ لبثل ضٍیز ثطای هب ًیؿز ٍ ضٍی ظهیي لطاض
ًساضز ،گَیی ًكبىزٌّسُ ایي اؾز وِ زض خبی زیگطی لطاض زاضز وِ قبیس آؾوبى ثبقس .ثسیي
سطسیت زض ایٌدب ثیٌٌسُ زض هَضز ثجبر ٍ ایؿشبزگی سرز ثطضٍی ظهیي زچبض سطزیس هیقَز ٍ
هیسَاًس ثِ هٌٗبی ًوبزیي آى وِ خسا وٌٌسُ قرم ًكؿشِ ثطضٍی آى اظ ظهیي اؾز دی ثجطز ٍ
ّوچٌیي آى ضا ًوبز خبیگبُ ذبنی وِ هیبى ظهیي ٍ آؾوبى لطاض زاضز سفؿیط وٌس .لصا سطویت ثٌسی
ولی ًگبضُ ثِ گًَِای اؾز وِ ذٍ افك سب دبییيسطیي ؾُح هوىي َطاحی قسُ ٍ اذشهبل
ثیكشطیي حدن نفحِ ثِ زٍضًوب ،ثط خٌجِّبی فطاظهبًی ٍ فطاهىبًی نحٌِ افعٍزُ اؾز.
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ّوچٌیي ایي سرز ،سرز ؾجىی اؾز ،یٌٗی ٍلشی اظ ٍخَُ هبزی سرز حصف قسُ اؾز،
سرز زچبض حصف قسگی قسُ اؾز( .سرزّب گبّی زچبض افعٍزگی ًكبًِای ّؿشٌس ٍ ،گبّی
زچبض حصف قسگی ًكبًِای) .زض ایي نَضر ایي سرشی وِ زٍ دبیِ ٍ ًیوی اظ آى ٍ حشی
سعئیٌبر ٍ اثٗبز هبزی آى هحَ قسُ ٍ ،زچبض حصف قسگی ًكبًِای گكشِ اؾز ،زچبض یه ٖسم
ثجبر قسُ اؾز ،وِ الجشِ ایي ٖسم ثجبر زض ایي سهَیط ٍ ضٍایز يطٍضی اؾز ،چطا وِ ثبیس
ًكبى اظ ؾجىی ٍ زض حبل دط وكیسى ثَزى فطقشِّب ٍ قرم همسؼ ًكؿشِ ثط سرز ٍ ضفشي ثِ
ؾَی ثٗس زیگطی غیط اظ ثٗس هبزی ثبقس .لصا ثط اؾبؼ ضاثُِی حًَض ٍ غیبة ًیع هیسَاى گفز
وِ گبّی زض سهَیط ًكبًِای ًكبًِی زیگطی ضا وِ غبیت اؾز حبيط هیؾبظزً ٍ ،كبًِای آهسُ
سب ًكبًِای زیگط ضا ظًسُ ًوبیس .ثٌبثطایي هیسَاى گفز ثب حًَض ًیوی اظ سرز ٍ غیبة لؿوشی اظ
آى ؾجت اضسجبٌ ثركی آى ثب فًبیی دٌْبًی ٍغیط هبزی ٍ فطاسط اظ زیس هب گطزیسُ اؾز ،وِ ثبظ ثط
َّیز همسؼ سرز سأویس هیوٌس.
ثٌبثطایي ایي سرز ضا هیسَاى ثط اؾبؼ ٍيٗیز ًِ – فًب – ًِ /هىبى ًیعسحلیل وطز ،یٌٗی
ٍيٗیشی زض سٗلیكٍ .يٗیشی اگعیؿشبًؿیبلیؿشی .فًب ٍ هىبى زض لحٍِٓ .يٗیشی وِ زض آى ثب سَخِ
ثِ حًَض ؾَغُ ،فًب زض ٖیي فًب ثَزى فًب ًیؿز ٍ هىبى زض ٖیي هىبى ثَزى هىبى ًیؿزّ .ط
چِ اظ وبضوطز ٖیٌی ،فیعیىی ٍ قٌبذشی هىبى ون قَز ٍ هىبى فطنز گطیع اظ ذَز ضا ثیبثس ،هب
اظ هىبى ثَزگی هىبى زٍض هیقَین ٍ ثِ ؾَی فًب قسگی آى دیف هیضٍین .زض چٌیي حبلشی،
ثٗس سریلی هىبى ضقس هییبثس .هىبى ّن ٍیػگی زض ظهبًی ٍ ّن ٍیػگی ّن ظهبًی دیسا هیوٌس.
لصا ّوِی ًكبًِ ّبی سهَیط هب ضا ثِ ؾَی زضیبفز هٌٗبیی غیط هبزی اظ سرز ،اهب هشوبیع
وٌٌسُ ٍ خبیگبُ ثرف ثِ قرم دیبهجط یب خوكیسوِ ثط ضٍی آى ًكؿشِ ً -ؿجز ثِ فطقشگبى وِ
زض همبثل سرز ٍ خبیگبُ ٍاالی دیبهجط یب خوكیس ظاًَ ظزُاًس  -هیوٌس .حشی زایطُای وِ زض
سهَیط ( )3ثِ قىل حَو ٍ زض سهَیط ( )4ثِ قىل آلز هَؾیمی زف زض لؿوز دبییي سهَیط
ٍ ظیط سهَیط سرز زیسُ هیقَز ،هیسَاًس ًوبزی اظ وطار آؾوبًی یب حشی وطُی ظهیي ثبقس وِ
سأویس ثیكشطی اؾز ثط ثٗس هٌَٗی سرز ٍ فطاسط ثَزى آى اظ وطُی ذبوی .ظیطا هىبىّبی همسؼ
هطاوع ٖبلن هحؿَة هیقًَسً .مبَی وِ زضآًْب اضسجبٌ ثیي ظهیي ،ثْكز ٍ خٌْن اهىبى دصیط
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هیقَز .چٌیي هطاوعی ثِ ّیچ ٍخِ ثب لَاًیي ٌّسؾی فْن ًویقًَس .دؽ هیسَاى گفز زض ایي
سهَیط یىی زیگط اظ هفبّین سرز ثِ ٍيَح ًكبى زازُ قسُ وِ اقبضُ ثِ خبیگبُ همسؼ سرز زض
فطٌّگ ایطاًی ٍ اؾالهی اؾز ،وِ زض زٍضاى ثٗس اظ ًٓبم ؾلٌُشی ًیع ثیكشط ایي هفَْم خبیگبُ
همسؼ ثب ووی سغییط زض قىل سرز ،ثِ قىل هٌجط زض هیآیس ٍ ّوچٌبى سب زٍضُی هٗبنط ثبلی
هبًسُ ٍ هٌٗبؾبظی هیوٌس.

ًتیجِگیزی
ثب سَخِ ثِ سحلیلّبی اًدبم قسُ ثط اؾبؼ هشَى سبضیری ٍ سهبٍیط ًگبضگطی ایطاًی ،زض هَضز
خبیگبُ ؾطیط زض فطٌّگ سبضیری ،اخشوبٖی ٍ ؾیبؾی خبهِٗی ایطاًی ٍ ثب سَخِ ثِ ًوًَِ
سحلیلّبیی وِ ثب ضٍیىطز ًكبًِ – هطزمقٌبؾی زیساضی وِ زض حسٍز دػٍّف حبيط اضائِ قس زض
خْز دبؾد ثِ ایي ؾؤال وِ ثب سَخِ ثِ اثٗبز ٍ ؾبظ ٍ وبض فطٌّگی ایطاى زض زٍضاى اؾالهی ،ؾطیط
چِ خبیگبّی ضا زض ًگبضگطی ایطاًی ٍ زض ثبفز گفشوبًی ثِ ذَز اذشهبل زازُ اؾز؟ ثِ ایي
ًشیدِ هیضؾین وِ زض اوثط سهبٍیط ًگبضگطی ایطاًی ٍ هشَى ازثی فبضؾی ثِ خبیگبُ اؾَُضُای،
ّبیذط آیىًَیه ،اؾشٗبضُای ،اضسمب یبفشِ ٍ هحَضیز سرز ؾلٌُز زض فطٌّگ ایطاًی سبویس قسُ
اؾز.گَیی ؾطیطّب زض ًگبضگطی ایطاًی زیگط خٌجِ ثبظًوَزی ًساضًس ،ثلىِ ثِ اثػُّب ٍ ًوبیٌسگبًی
سجسیل قسُاًس وِ ٍْبیف اذاللی ٍ اخشوبٖی ثِ آىّب ٍاگصاض قسُ اؾز ٍ ایي ؾطیط اؾز وِ
قطایٍ حًَض اخشوبٖی دبزقبُ ضا سًویي هیوٌس ،چطا وِ ّط اثػُ یه وبضثط الگَ زاضزّ .وچٌیي
قىل آى ًیع هیسَاًس ًحَُی اضسجبٌ ؾَغُ ثب هحیٍ ضا یبز آٍض قَز ،ثٌبثطایي قىل اثػُ ًیع ًكبى
زٌّسُی ثٗس اضسجبَی ٍ ثٗس وبضثطزی آى اؾز .سوبیع قىل اثػُّب ًیع فطایٌس ثیٌب اثػُای ایدبز
هیوٌس ،چَى یه اثػُ ذَز ضا اظ ؾبیطیي خسا هیوٌس ،لصا ؾجت ایدبز ضاثُِی ذَز ٍ زیگطی
هیقَز .ثٌبثطایي حشی هیسَاى گفز سرزّبی ؾلٌُشی سٌْب یه اثػُ ًیؿشٌس ،ثلىِ ثٌَٗاى سي-
قبّسّبیی ّؿشٌ س وِ ثب اضخبٔ هب ثِ گصقشِ ٍ هشَخِ وطزى هب ثِ آیٌسُ ،ثِ خبیگبُ ؾَغُ ضؾیسُ ٍ
سجسیل ثِ یه سي حبيط قسُاًس ٍ ًمف ثیٌبؾَغُای دیساوطزُاًس .چطا وِ سوبیع ًحَُی لطاض گیطی
اثػُ فطایٌس ثیٌبؾَغُای ایدبز هیوٌس ٍ ًحَُی لطاضگیطی ؾَغُّب ًؿجز ثِ ّن ضا سٗییي هیوٌس.
هرهَنبً ٌّگبهی وِ ؾطیط ثٌَٗاى خبیگبُزٌّسُ ٍ هشوبیعوٌٌسُ ٖول هیوٌسً ،مفّبی ثیٌب اثػُای

ًطبًِ  -هززمضٌبسی زیساری جبیگبُ سزیز زر ًگبرگزی ایزاًی ;5

ٍ ثیٌب ؾَغُای ذَز ضا ثیكشط ًوبیبى هیوٌس .لصا هیسَاى ؾطیط ضا "سي ً -كبًِ" ًیع ذَاًس ،چطا
وِ لبثلیز حًَض دیسا وطزُ ،حًَضـ ثطخؿشِ قسُ ٍ ّوچٌیي لبثلیز اضسجبٌ ثب خْبى زیگطی
(خْبى ثیطٍى اظ ذَزـ) ضا دیسا وطزُ ٍ اضسجبَی سٗبهلی ثب زیگطی  -هطزم ٍ فطٌّگ  -ثطلطاض
وطزُ ٍ گبّی اظ سٗبهل ّن فطاسط ضفشِ ٍ ثِ ّن آهیرشگی ضؾیسُ اؾز .چطا وِ ٍلشی سٌی زض
گفشوبًی حبيط هیقَز ٍ حًَضـ ثطخؿشِ هیقَز ٍ حًَض ذَز ضا ثب زیگطی سدطثِ هیوٌس،
زاضای سدطثِی ظیؿشِ ذَاّس قس .ثسیي سطسیت اؾز وِ ّوچٌبى هیثیٌین ؾطیطّب ثربَط
ثطذَضزاضی اظ سدطثِی ظیؿشِ زض َی سبضید یه سوسى ،حشی دؽ اظ اظ زؾز زازى خبیگبُ
ثیٌبؾَغُای ٍّبیذط آیىًَیه ذَزّ ،وچٌبى هٌٗبی فطٌّگی ٍ ایسئَلَغیه ذَز ضا حفّ وطزُاًس،
لصا زض زًیبی هٗبنط ثطذی اظ ؾجهّبی هجلوبى ّوچٌبى ؾٗی زض اضخبٔ ثِ هٌٗبی ثبًَی ؾطیطّب
زاضًس سب ثِ ًَٖی اظ َّیز ٍ سدطثِی ظیؿشِی آىّب ضا ٍام گطفشِ ٍ ثِ ؾَغُّبی وبضثط ذَز
ثركیسُ ٍ ثب آىّب سٗبهل ثیٌبؾَغُای ثطلطاض وٌٌس .زض ثحث حبئلّبی گفشوبًی ًیع ثیبى قس وِ
هْوشطیي زؾشبٍضزـ چكن اًساظ ًكبًِ -هطزمقٌبذشی آى اؾز ،چطا وِ سوبم زاز ٍ ؾشسّبی هطزم
ٍ سٗبهالر اذاللی ٍ اخشوبٖی هجشٌی ثط ٍخَز حبئلّبؾز ٍ گفشوبى حبئلی ثیي سدطثِی
ظیؿشِی هب اظ چیعّب ٍ سَلیس ًكبًِای آىّب لطاض هیگیطز ،ثٌبثطایي هیسَاى ؾطیطّب ضا حبئل ٍ
دیًَس زٌّسُی خطیبى گفشوبًی ایسئَلَغی ؾبظی ٍ هكطٍٖیز ثركی ثِ دبزقبُ ٍ خبیگبُ ثرف
ثِ ؾَغُ زض خْز ًوبیف لسضر ٍ ًیع حبئلی ثیي َجیٗز ٍ فطٌّگ زاًؿز.

هٌبثغ
 آؾشي .آلي; ؾبًٍب .خطج (ً .)1376طبًِضٌبسی هتي ٍ اجزای تئبتزی .سطخوِ فطظاى ؾدَزی.سْطاى:
اًشكبضار ؾوز
 احوسی .هطین ( .)1394تحلیل ًطب ًِ هؼٌبضٌبذتی جبیگبُ سزیز زر ًگبرگزی ایزاًی زٍراى اسالهی
ٍ ارتجبط آى ثب هجلوبى هؼبصز .دبیبى ًبهِی وبضقٌبؾی اضقس ضقشِی دػٍّف ٌّط .اؾشبزاى ضاٌّوب:
حویسضيب قٗیطی ٍ ایوبى ظوطیبیی وطهبًی.
 ثبثه هٗیي .هطسًی ( .)1383سیز سایطی هؼٌب .هدوَِٖ همبالر ّن اًسیكی ًكبًِقٌبؾی ٌّط  .1ثِ
وَقف فطظاى ؾدَزی .سْطاى :فطٌّگؿشبى ٌّط
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 ـــــــــــ .)1394(.هؼٌب ثِ هثبثِی تجزثِ سیستِ گذر اس ًطبًِضٌبسی کالسیک ثِ ًطبًِضٌبسی ثب
زٍرًوبی پسیسار ضٌبذتی .سْطاى :اًشكبضار ؾري
 سیّبل .ازٍاضز ( .)1392ثؼس پٌْبى .سطخوِ هٌَچْط َجیجیبى .سْطاى :اًشكبضار زاًكگبُ سْطاى
 چٌسلط .زاًیل ( .)1387هجبًی ًطبًِ ضٌبسی .سطخوِ هْسی دبضؾب .چبح چْبضم .سْطاى :اًشكبضار
ؾَضُی هْط
 زاًؿی .هبضؾل (ً .)1387طبًِضٌبسی رسبًِّب .سطخوِ گَزضظ هیطاًی ٍ ثْعاز زٍضاى .سْطاىً :كط
چبدبضً .كط آیٌِ ًوب
 ضاؼ.ولی ال; ٍیٌشطظ .ازٍاضز; وَدط .ولیط ( .)1384هجبًی فلسفی ٍ رٍاًطٌبذتی ازراک فضب .سطخوِ
آضـ اضثبة خلفبیی .انفْبىً :كط ذبن


ظوطیبیی وطهبًی .ایوبى ( .)1391هطبلؼِی گفتوبًی فزش کزهبى اس هٌظز ًطبًِضٌبسی زیساری.
ضؾبلِی زوشطی دػٍّف ٌّط .اؾشبز ضاٌّوب :حویسضيب قٗیطی.

 قٗیطی .حویس ضيب (ً .)1392طبًِ – هؼٌب ضٌبذتی زیساریً :ظزیِّب ٍ کبرثززّب .سْطاىً :كط ؾري
 ــــــــــــــ (.)1394کبرگبُ آهَسضی ًَعضٌبسی تيً-طبًِ ٍ ًطبًِ -هؼٌبضٌبسی حبئلّبی
گفتوبًی .سْطاى :هَؾؿِی آهَظقی ثْبضاى
 يیوطاى .هحوس ( .)1383زرآهسی ثز ًطبًِضٌبسی ٌّز .چبح زٍم .سْطاىً :كط لهِ
 لَسوبى .یَضی ٍ ّوىبضاى (ً .)1390طبًِضٌبسی فزٌّگی .سطخوِ فطظاى ؾدَزی ٍ زیگطاى  .چبح
اٍل .سْطاىً :كط ٖلن
ٖ جسیً .بّیس ( .)1390زرآهسی ثز آیکًََلَصیً :ظزیِّب ٍ کبرثززّب .سْطاىً :كط ؾري
 وطؼ.گًَشط; ٍى لیٍَى .سئَ (.)1395زستَر طزاحی ثصزی ذَاًص تصبٍیز .سْطاىً :كط ٌّط ًَ
 گیطٍ .دییط (ً.)1375طبًِ ضٌبسی .سطخوِ هحوس ًجَی .سْطاىً :كط آگِ
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