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تحلیل تطبیقی محتًای تصايیر کتابَای آمًزش ػمًمی از مىظر بازومایی فرَىگ پًضص
بیه دي کطًر ایران ي سًریٍ
يحیذ قاسمی ،زاًكيبض گطٍُ ؾلَم اجشوبؾي زاًكگبُ انفْبى



رضا ػلیوًريزی ،اؾشبزيبض گطٍُ ؾلَم سطثيشي زاًكگبُ انفْبى
رػىا محمذتقیوژاد ،وبضقٌبؼ اضقس گطٍُ ؾلَم اجشوبؾي زاًكگبُ انفْبى
چکیذٌ
زض ّوِ ًػبمّبي آهَظقي ،وشت زضؾي ثِ يىي اظ هْوشطيي هٌبثؽ ثطاي جبهؿِدصيط وطزى افطاز سجسيل قسُ اؾتز
وِ اظ ططيك ٱى ثؿيبضي اظ انَل ٍ اضظـّبي ًػبم ؾيبؾي ول هيسَاًس ثِ زاًفآهَظاى هٌشمل قَزّ .ط وكَضي
اظ ططيك ثطًبهِّب ٍ سهوينگيطيّبي ذَز ٍ ّوچٌيي هفبّيوي وِ زض وشتت زضؾتي لتطاض هتيزّتس ٍ تشتي ثتب
سهبٍيط وشبةّبي زضؾي ،ؾؿي زاضز ّػهًَي ذَز ضا ثبظ سَليس وٌسّ .سف ايي سحميك ،سحليل سطجيمي هحشتَاي
سهبٍيط وشبةّبي آهَظـ ؾوَهي اظ هٌػط ثبظًوبيي فطٌّگ دَقف ثيي زٍ وكَض ايطاى ٍ ؾتَضيِ اؾتز وتِ اظ
ططيك سىٌيه سحليل هحشَا ثِ سجعيِ ٍ سحليل  2075زازُ سهتَيطي هٌتسضد زض وشتبةّتبي زضؾتي زٍ همطتؽ
سحهيلي زثؿشبى ٍ ضاٌّوبيي زٍ وكَض ايطاى ٍ ؾَضيِ دطزاذشِ قسُ اؾز .زازُّب تبوي اظ آى اؾز وِ سهتبٍيط
هَضز ثطضؾي ثب جْزگيطي فطٌّگي ًػبم ؾيبؾي وكَضّبّ ،وبٌّگ اؾز .سوبهي سهتبٍيط ثتب تفتع هتَاظيي ٍ
انَل ولي وكَضّب سْيِ قسُ اؾزٍ ،لي ثب هكبّسُ زض ؾتط اجشوتبؼ ٍ قتىبفي وتِ ثتيي فطٌّتگ ضؾتوي ٍ
غيطضؾوي ٍجَز زاضز  ،ثِ ًػط هيضؾس ثيي ؾط سَليس ديبم ٍ ههطف ديبم فبنلِ ٍجَز زاضز.
ياژٌَای کلیذی :دَقف ،فطٌّگ ضؾوي ،جْزگيطي فطٌّگي ًػبم ؾيبؾتي ،ثبظًوتبيي ،سحليتل هحشتَا ،وشتت
زضؾي.



ًَيؿٌسُ هؿؤٍل09133178290 :

Email: v.ghasemi@ltr.ui.ac.ir
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مقذمٍ

اضظـّبي ذبًَازگي ،گتطٍُ ّوؿتبالى ،ضؾتبًِّتبي

زاًف آهَظاى ّط وكتَضيً ،ؿتل آيٌتسُ آى وكتَض ضا

جوؿي ٍ  . ...ثٌبثطايي ،فطز اظ ؾَغُاي هٌفؿل ثِ يته

ضلن هيظًٌس .ثٌبثطايي ،سهوينگيتطي زض هتَضز ثطًبهتِ

ؾَغُ فؿبل سجسيل هيقتَز ،ؾتَغُاي وتِ زؾتز ثتِ

سحهيلي ،دطٍضقي ٍ سطثيشتي ٍ  ...آًْتب ثؿتيبض هْتن

گعيٌف هيظًس ٍ لطائزّبي هرشلفي اظ ايي ديبمّب ثتِ

سلمي هيقَز .اظ اييضٍّ ،ط وكَضي هيسَاًس اظ ططق

زؾز هيآٍضز .همبٍهز يب ثبظسَليتس زٍ قتيَُ انتلي

هرشلف ،ثطًبهِّب ٍ سهتوين گيتطيّتبي ذتَز ضا ثتِ

ضهعگكبيي اظ ديبم اؾز؛ يؿٌي يب زض همبثتل ديتبمّتبي

ؾَي زاًف آهَظاى هٌشكط وٌس ( ضهعگصاضي ) .يىي اظ

زضيبفشي ،فطز اظ ذَز همبٍهز ًكبى هيزّس ٍ يتب ثتِ

ايي ضاُّب ،اًشمبل هفبّين اظ ططيك هجطاّتبي آهَظقتي

ثبظسَليس آًْب هيدطزاظز.

اؾز؛ يؿٌتي ديتبمّتبيي وتِ اظ ططيتك هشتَى زضؾتي،

زض ٍالتتؽ ،هسضؾتتِ ًرؿتتشيي زؾتتشگبّي اؾتتز وتتِ

ههَثِّبي آهَظقي ،سهبٍيط وشبةّتبي زضؾتي ٍ ...

هؿؤٍليز اًشمبل زاًفّب ٍ هؿتبضف اًجبقتشِ قتسُ ثتِ

هٌشمل هيقَز.

وَزن ضا ثط ؾْسُ زاضز ٍ ضاّتي اؾتز وتِ وتَزن اظ

ديف فطو زٍلز ايي اؾز وِ زاًف آهَظاى ايتي

تسٍز دٌج قف ؾبلگي ثتطاي ٍاضز قتسى ثتِ جبهؿتِ

ديبمّب ضا ّوبى گًَِ وِ ّؿز ،زضيبفز هتيوٌٌتس .زض

ثبيس ثذيوبيس .هسضؾِ ثِ ؾٌَاى ؾبهل اجشوبؾي ؾبذشي،

ٍالتتؽ ،آًْتتب ضا ثتتِ ه بثتتِ وٌكتتگطاى هٌفؿلتتي زض ًػتتط

ثط اؾبؼ لَاؾسي وتِ اًشػتبض هتيضٍز ّتط فتطز اظ آى

هيگيطًس وِ ثب ههتطف ايتي ديتبّتب ثتِ ثبظسَليسقتبى

سجؿيز وٌس ،ؾبظهبى يبفشِ اؾز (وَئي.)111 :1383 ،

ثيٌجبهس.

هفبّين ثؿيبض ظيتبزي اظ جولتِ ؾتطهبيِ اجشوتبؾي،

ًػتتبم آهتتَظـ ٍ دتتطٍضـ زض ايتتطاى هبًٌتتس ّوتتِ

اؾشوبز اجشوبؾي ،فطٌّگ قْطًٍسي ،سطافيه ،اتشتطام،

ًػبمّبي سؿلين ٍ سطثيز ثِ زًجبل سىَيي شّيتزّتبي

ًمفّبي جٌؿيشي ٍ ً ...يع زض الثِالي وشت زضؾياي

ذبني اؾز وِ اضظـّب ٍ ثبٍضّبي همتَم هٌبؾتجبر

وِ زض هساضؼ ؾطضِ هيقَزًْ ،فشِ اؾز وتِ فتطز ضا

هَجتتتَز لتتتسضر ضا ثبظسَليتتتس وٌتتتس .ايتتتي ًػتتتبم

ثطاي تضَض زض جبهؿِ ثعضگشتط آهتبزُ هتيوٌتس ،ظيتطا

زؾشَضالؿولّبي هكرهي زاضز وِ زضنتسز دتطٍضـ

زاًف آهَظاى ثِ ؾٌَاى ًيطٍي اًؿبًي ،هْوشتطيي هٌجتؽ

ًَؼ ذبني اظ ؾَغُّبي هصّجي ٍ ؾيبؾي اؾتز وتِ

ؾطهبيِ ّط وكَضي هحؿَة هيقًَس ٍ اييوتِ آًْتب

ؾتتهٍُ ثتتط وؿتتت اذتتهق اؾتتههي ٍ دبيجٌتتسي ثتتِ

زض چِ جْشي سطثيز قًَس ،زض سَؾؿِ ،ديكطفز ،زٍام

قؿبئطآىً ،ػبم ؾيبؾي هشٌبؾت ثب زيسگبّي ضا ثذتصيطز

ٍ ثمبي جبهؿِ ثؿيبض اثط زاضز.

وِ هجشٌي ثط انل ٍاليز فميِ اؾز .اظ ايي ضٍ ،لتبًَى

هربطجبى ّوَاضُ زض ثطاثط هشٌي لطاض زاضًتس وتِ ثتِ

اّتتساف ًػتتبم آهتتَظـ ٍ دتتطٍضـ ،هشىتتي ثتتط انتتل

آًْب اضائِ هيقَز .ايي هتشي هتيسَاًتس ؾىتؽ ،فتيلن،

هحَضي ووبل ًْبيي اًؿبى سٌػين قتسُ اؾتز وتِ ثتط

لبًَى ،آثبض ٌّطي ،گفشوبى ٍ  ...ثبقس؛ هشًَي وِ سَؾط

اؾتتبؼ آىّ ،تتسف ًْتتبيي زض ًػتتبم سؿلتتين ٍ سطثيتتز

اقربني ثب يه « شٌّيز » ذبل ططاتي قسُاًس ستب

اؾههي ضؾيسى ثِ لطة الْي اؾز ( هجوَؾِ ههتَثبر

ثِ هربطجبى ذَز زازُ قًَس .ضاثطِ هشتَى ٍ هربطجتبى

قَضاي ؾبلي آهَظـ ٍ دطٍضـ.) 1382 ،

ثِ زٍ قىل هيسَاًس ذَز ضا ًوبيف زّتس :قتىل اٍل

اهب ثبيس زاًؿز زض ؾهطي ظًسگي هيوٌين وِ يته

ثِ ّوبًٌس سوبقبگط هٌفؿلي وِ فمط زضيبفز هيوٌتس ٍ

فطز زض ظًسگي ضٍظهطُاـ زض هؿطو زضيبفتز اًتَاؼ

قىل زٍم سوبقبگط فؿبلي اؾز وِ ّوَاضُ ثِ وكتف،

اطهؾتتبر اظ ؾتتَي هٌتتبثؽ هرشلتتف اؾتتز ،هبًٌتتس:

ثبظثيٌي ٍ اؾشرطاد هشَى هكغَل اؾز.
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ثبظسَليس
هشي

هربطجبى

قىلزٌّسگبى هشي

همبٍهز

ؾٌز هربطت فؿبل ثط آى اؾز وِ هربطجتبى هتبزُ

ؾَي هب فطؾشبزُ هيقَز ٍ قترم ثتب ًتَؼ دَقتف

ذبم فطٌّگي ًيؿشٌس ،ثلىتِ ؾتبظًسگبى فؿتبل هؿٌتب زض

ذَز ّوَاضُ زض دي ايي اؾز وِ َّيز ذَز ضا ًكبى

ثؿشِ فطٌّگي ذَز ٍ اظ ؾَي آى ّؿشٌس (ثبضوط:1387 ،

زّس .ثب اؾشفبزُ اظ « ًكبًِقٌبؾي ؾَؾَض» هتيستَاًين

. )585

ايي هطلت ضا ثيكشط ثكىبفين .الگَي ؾَؾَض ،الگَيي

ثِ ثيتبًي زيگتطً« :رؿتز ضهتع گتصاض ،آًْتب ضا اظ

زٍٍجْي اؾز وتِ اظ زال ٍ 1هتسلَل 2سكتىيل قتسُ

ؾبذشوبيِّبي «ذبم» ظًسگي ضٍظهطُ هيؾتبظز؛ ؾتذؽ

اؾز .ضاثطِ زال ٍ هسلَل انطهتبً « ًكتبًِ » ًبهيتسُ

هربطجبى ،آًْب ضا ثتب سَجتِ ثتِ جبيگبّكتبى زض ؾتبيط

هيقَز.

گفشوبى ّب [هجسزاً] سَليس هتي وٌٌتسّ .تط يته اظ ايتي

اظ اًطجبق زال ٍ هسلَل ًكبًِ ايجبز هيقَزً .كتبًِ

ثطِّّب [زض فطآيٌس سَليس ٍ ثبظ سَليس هؿٌب] هؿيي اؾز؛

ثتسٍى ٍجتَز تضتَض يىتي اظ ايتي زٍ ؾٌهتط ّتتيچ

يؿٌي زض ٍضؿيشي وِ ذَز ثطاي سَليس هؿٌب ايجبز وطزُ

هفَْهي ًرَاّس زاقتزّ .وتَاضُ ثبيتس زالتي ٍجتَز

اؾز ،ؾول هي وٌس .ؾهٍُ ثط اييّ ،وبى گًَِ وِ ّبل

زاقشِ ثبقس سب ثِ هتسلَلي اقتبضُ وٌتس ٍ يتب ثتطؾىؽ.

( )1980اقبضُ هيوٌس ،زٍ ثطّتِ ضهتع گتصاضي ٍ ضهتع

ثطاي ه بل ،طجك آًچِ گفشِ قس ،دَقف هب زالي اؾتز

گكبيي قبيس وبههً لطيٌِ يىسيگط ًجبقٌسّ .يچ جٌجِاي

وتتِ ثتتِ هؿٌتتبيي اقتتبضُ زاضز؛ يؿٌتتي زض ٍالتتؽ آىچتتِ

اظ ايي فطآيٌس اجشٌبةًبدصيط ًيؿز .ثتِ ؾتري زيگتط،

هيدَقين ًكتبًِاي اؾتز وتِ ثتبظگَ وٌٌتسُ َّيتز،

چِ ثؿب آًچِ سَليس وٌٌسُ لهتس وتطزُ ثتَز ،ثتب آًچتِ

فطٌّگ ،ؾطف ،هَلؿيز ،سؿلك لتَهي ٍ  ...اؾتز .ثتب

هربطجبى ههتطف هتي وٌٌتس ،هطبثمتز ًساقتشِ ثبقتس

هؿٌبيي وِ اظ دَقف هٌشمل هيقَز ،فطز زض ٍالؽ ذَز

(اؾتشَضي .)34-33 :1386 ،دؽ ّوَاضُ ًويستَاى چٌتيي

ضا هؿطفي هيوٌسٍ ،لي ًىشِاي وِ ثبيتس ثتِ آى سَجتِ

ّورَاًي ضا سجَيع يب سضويي وطز.

زاقز ،ايي اؾز وِ ًكبًِّب ّويكِ لطاضزازياًس.

ايي دػٍّف هرشهبً ثب ديبمّبيي وِ زض ذهتَل

ديطؼ ًيع الگَيي ؾِ ٍجْتي ضا هؿطفتي هتيوٌتس:

دَقف اظ وشبةّبي زضؾي نبزض هيقَز ،ؾط ٍ وتبض

«ثبظًوَى :نَضسي وِ ًكبًِ ثِ ذَز هيگيتطز؛ سفؿتيط:

زاضز .ديبمّبيي وِ فطؾتشٌسُ آى ًػتبم تتبون اؾتز ٍ

ًِ سفؿيطگط ،ثلىِ هؿٌبيي وِ اظ ًكبًِ تبنل هيقَز؛

گيطًسگبى آى زاًفآهَظاى ّؿتشٌس .ثبيتس زاًؿتز وتِ

هَضَؼ :وِ ًكبًِ ثِ آى اضجبؼ هتيزّتس ( ».ؾتجَزي،

ّويكِ زٍ هطتلِ ضهعگصاضي ٍ ضهعگكبيي ديبم لطيٌتِ

 )21 :1390زض الگَي ديطؼ قبّس اثػُاي ّؿشين وِ زض

يىسيگط ًيؿشٌس ٍ چِ ثؿب آًچِ سَليسوٌٌسُ ضهعگصاضي

الگَي زٍ ٍجْي ؾَؾتَض ٍجتَز ًساقتز .ثتبظًوَى

وطزُ اؾز ،ثب آًچِ هربطت ضهعگكبيي هيوٌس ،وبههً

ديطؼ قجيِ زال ؾَؾَض اؾز ٍ سفؿيط ثيقتجبّز ثتِ

هشفبٍر اؾز.

هسلَل ٍي ًيؿز.

دَقف ثِ ه بثِ يه ًوبز ،زاضاي ديبهي اؾز وِ ثتِ

Signifier
Signified

1
2
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تبل ثب سَجِ ثِ هَضَؾي وِ لهتس هطبلؿتِ آى ضا

ريش تحقیق

زاضين؛ يؿٌي « سحليل سطجيمي هحشتَاي سهتبٍيط وشتت

ّسف ايي دػٍّف « سحليل سطجيمي هحشتَاي سهتبٍيط

آهَظقتتي اظ هٌػتتط ثبظًوتتبيي فطٌّتتگ دَقتتف » الظم

وشبةّبي آهَظـ ؾوتَهي ايتطاى ٍ ؾتَضيِ اظ هٌػتط

اؾز ثب سأويس ثط فطٌّگ دَقتف ثتِ سحليتل سهتبٍيط

ثبظًوتتبيي فطٌّتتگ دَقتتف» اؾتتز .ثتتسيي هٌػتتَض

ثذطزاظين ٍ ثب قىبفشي « فطٌّگ دَقف » زضيتبثين وتِ

وشبةّبي زضؾتي زٍ همطتؽ زثؿتشبى ٍ ضاٌّوتبيي زض

دَقتتتف چيؿتتتز چتتتِ وبضوطزّتتتبيي زاضز زض

وكَض ايطاى ٍ وشتبةّتبي اٍل ،زٍم ،ؾتَم ٍ چْتبضم

فطٌّگّبي هرشلف چگًَِ ثبظًوبيي قتسُ اؾتز ٍ

زثؿشبى وكَض ؾَضيِ ثِ ؾٌَاى جبهؿِآهتبضي اًشرتبة

ؾؤالّتبيي اظ ايتي لجيتلّ .وتبى طتَض وتِ ههتػتِ

قسًس .جوؿبً  21وشبة زضؾي ثطضؾي قس ٍ اظ سحليل

هيقَز ،ثب فضبيي اظ زال ٍ هتسلَل ضٍثتِضٍ ّؿتشين.

 1104سهَيط هٌسضد زض ايي وشبةّتب 2075 ،زازُ ثتِ

لجبؼ يه ًكبًِ اؾز ثتطاي ًكتبى زازى يته هؿٌتبي

زؾز آهس وِ اظ ططيك سىٌيه سحليل هحشَا ،ثِ سجعيِ

ذبل ،سهبٍيط ّط وسام ًكبًِاي ّؿشٌس ثتطاي ثتبظگَ

ٍ سحليل زازُّب دطزاذشِ قس.

وطزى يه فطٌّگ ذتبل ٍ وشتت زضؾتي ّتط وتسام

سحليل هحشَا ثط تؿت سؿطيتف ؾجتبضر اؾتز اظ:

ًكبًِاي ّؿشٌس ثتطاي ثطجؿتشِ وتطزى يته گفشوتبى

«ضٍقي دػٍّكي ثطاي ثيبى ؾيٌيً ،ػبم هٌتس ٍ ووتي

ذبل.

هحشَاي ًوبيبى اضسجبطبر»

)1959:76

 .)Wright,زض ٍالؽ،

همبيؿِ وَچىي ّتن ثتيي وكتَض ايتطاى ٍ ؾتَضيِ

ثِ ه بثِ سىٌيىي دػٍّكي قبهل قيَُّتبي سرههتي

اًجبم قسُ اؾز ،ظيطا ّط زٍ وكَض هؿلوبى هحؿَة

زض دطزاظـ زازُّبي ؾلوي اؾزّ .سف سحليل هبًٌتس

هيقًَس ٍ ولوِ «جوَْضي» زض ؾٌَاى ّط زٍ ًػبم ثتِ

ّوِ سىٌيتهّتبي دػٍّكتي فتطاّن آٍضزى قتٌبذز،

وبض ضفشِ اؾز .زض ايطاى لبًَى تجبة اججتبضي اؾتز

ثيٌكي ًَ ،سهَيط ٍالؿيتز ٍ ضاٌّوتبي ؾوتل اؾتز.

ٍ زض ؾَضيِ ايي اججبض ٍجَز ًساضز .ضفشتبض آزهيتبى زض

سحليل هحشَا فمط اثعاض اؾز ٍ ثؽ (وطيذٌسٍضف:1388 ،

جبيي وِ لسضر ٍجَز ًساضز ،هيسَاًس ذبلمسط زيسُ

.)26-25

قَز.

هْوشطيي دطؾتفّتبي ايتي دتػٍّف ؾجبضسٌتس اظ:

ثب سَجِ ثِ ٍيػگيّبيي وِ زض فطٌّگ اؾتههي زض

«ثٌيبى جْزگيطي فطٌّگتي ًػتبم ؾيبؾتي زٍ وكتَض

ثبة دَقف ٍجَز زاضز ،ؾجه دَقكي وِ زض ّتط زٍ

ايطاى ٍ ؾَضيِ چيؿز »« ،آيب ثيي هحشَاي سهتبٍيطي

وكَض ثِ وبض ضفشِ اؾز ،ثطضؾي هيقَز سب اظ ايتي ضاُ

وِ زض وشتت آهَظقتي ايتي زٍ وكتَض ٍجتَز زاضز ٍ

سفبٍر ٍ قجبّزّبيي وتِ ثتيي آى زٍ وكتَض ٍجتَز

جْزگيتطي فطٌّگتي ًػتبم ؾيبؾتي ايتي زٍ وكتَض

زاضز ،آقىبض قَز ٍ ايٌىِ سب چِ اًتساظُ ثتيي فطٌّتگ

ّوجؿشگي ٍجَز زاضز »« ،چِ ًَؼ هؤلفِّبي دَقكي

ضؾوي ٍ غيطضؾوي ايي زٍ وكَض فبنلِ ٍجتَز زاضز

زض ايي سهبٍيط ثِ وبض ضفشِ اؾتز » ،آيتب هؤلفتِّتبي

ٍ جْزگيطي فطٌّگي ًػبم ؾيبؾتي وكتَضّب ثتبظگَ

دَقف وِ زض سهبٍيط ثِ وبض ضفشِ اؾتز ،اضظـّتبي

وٌٌتتسُ وتتسام هؤلفتتِ اضظقتتي اؾتتز؛ ايتتي وتتِ زيتتي

هصّجي ضا ثبظًوبيي هيوٌس يب اضظـّبي هلي ضا ».

سؿيييوٌٌسُ اؾز يب اضظـّبي لتَهي يتب اضظـّتبي
هلي ٍ. ...

ادبیات تحقیق
اظ آًجب وِ ثِ طَض ذبل ّيچ وتبض ديكتيٌي زض هتَضز
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سحليل سهبٍيط وشت زضؾي اظ هٌػتط فطٌّتگ دَقتف

ذتتَز ضا ثتتِ سطسيجتتبر افمتتي زاز وتتِ ّوتتِ اؾضتتبي

ٍجَز ًساقز ،ؾؿي قسُ اؾز ثِ هٌبثؿي وتِ سحليتل

ذبًَازُ زض يه ؾط لطاض زاقشٌس .فيكط ثب همبيؿتِ

سهَيط زض آى اًجبم قسُ ثبقس يب هطبلؿبسي وتِ زضثتبضُ

سهبٍيط لسيوي ٍ هشبذط زض هتييبثتس وتِ سطسيجتبر

«ّػهًَي» وشت زضؾي ٍ ًػبم آهَظقي اؾز ،دطزاذشِ

افمي تبوي اظ ًمف هؿتبٍار طلجبًتِاي اؾتز وتِ

قَز .هطبلؿبر اًجبم قسُ ّن اظ هٌبثؽ فبضؾي اؾز ٍ

ذبًَازُّب زض لطى ثيؿشن ديسا وطزُاًس .سطسيجبر افمي

ّن اظ هٌبثؽ السيي وِ زض لبلت دبيبى ًبهِّتب ،همتبالر،

زض ايي سهتبٍيط سٌتَؼ ظيتبزي يبفشتِ اؾتز ٍ گتبُ

وشبةّب ٍ غٍضًبلّب سسٍيي قسُاًس.

وَزوتتبى ثتتبالسط اظ ٍالتتسيي لتتطاض گطفشتتِاًتتس (ثيىتتط،

سحليل ؾىؽ ؾيبّذَؾشبى آهطيىبيي زض ؾتِ هجلتِ

.)1386:319

اليتتفً ،يَضٍيتته ٍ ستتبين زض همتتبطؽ دٌجؿتتبلِ زض

زض قوبضُ ً 34كطيِ « تطفِ ٌّطهٌتس » اظ نتفحبر

فبنلِ ؾبلّبي  1988 ٍ 1937اظ ًمف ضٍ ثِ ضقتس

 176سب  192ؾبلكوبض سهَيطي اظ ؾتبلّتبي 1358

ؾيبّبى زض ّوِ جٌجِّبي ظًسگي آهطيىبيي ذجط زاز

سب  1377ضا قبّس ّؿشين وِ سمطيجبً زض يه زٍضُ 20

(ضايف ٍ زيگتطاى)3 :1381 ،؛ وتبضي ثتَز وتِ لؿتشط ٍ

ؾبلِ ؾؿي زاضز ثب ؾىؽّبيي ،جٌجتِّتبي هرشلتف

اؾويز زض ؾبل  1990آىضا اًجبم زازًس.

ظًسگي ايطاًي ضا ًكبى زّس .زض ثطذتي سهتبٍيط ثتِ

سحميك زيگطي زضثبضُ سهبٍيط ثبثز ،وبضي ثتَز وتِ

سغييطار دَقف افطاز جبهؿِ دطزاذشتِ قتسُ اؾتز.

لؿلي زض ؾبل  1995زض هتَضز هتسل لجتبؼ ،ليبفتِ،

ثطاي ه بل ،زض ؾىؿتي وتِ ضاُديوتبييّتبيي اٍايتل

نَضر آزمّتب ٍ هتسل هتَي آًْتب زض آگْتيّتبي

اًمهة ضا ًكبى هيزّس ،افطاز چِ ظى ٍ چِ هطز ثتب

ثبظضگتتبًي زض زّتتِّتتبي ٍ 1970 ٍ 1960 ٍ 1950

دَقتتفّتتبي گًَتتبگًَي ٍجتتَز زاضًتتس ٍ يتتب ؾتتيط

 1980اًجبم زاز ٍ ثِ ايي ًشيجِ ضؾتيس وتِ زض زّتِ

دَقف هجطيبى سلَيعيًَي ضا ًكبى زازُ اؾتزّ .تط

 1960ثب جٌجف ؾيبّبى ،آگْيّبي سجبضسي وِ ظًبى

چٌتتس سحليلتتي زض هتتَضز سهتتبٍيط نتتَضر ًگطفشتتِ

ؾيبّذَؾز ضا ًكبى هيزازًتس ،سحتزالكتؿبؼ لتطاض

اؾز ،اهب ثِ ذَثي ؾيط سغييطار ضا ًكبى هيزّتس ٍ

گطفشٌس ٍ ثسى ظًبى اضٍدبيي ثِ جبي آى ،هسل غبلت

هيسَاًس هجٌبي ؾولي هٌبؾجي ضا ثطاي هحمتك ايجتبز

آگْيّب قس ( ضايف.)1381 ،

وٌس.

فيكط زض هطبلؿِ ضٍاثط ذبًَازگي زض طي ًؿتلّتب،

دػٍّكي زض ؾتبل  1377ثتب اضائتِ طتط « ثطضؾتي

هحشَاي سهبٍيط  30ذبًَازُ آهطيىتبيي ضا اظ 1729

ؾٌبنط سهَيطي زض آضمّتبي زٍلشتي » اًجتبم قتسُ

ستتب  1871ثطضؾتتي وتتطز .ستتب ؾتتبل  1775زض ّوتتِ

اؾز وِ هؿتألِ دتػٍّف ً :حتَُ ثتِ وتبضگيطي ٍ

سهبٍيط جع يىي ،دسض ذبًَازُ زض نسض سهَيط لطاض

اًشربة ؾٌبنط سهَيطي زض ططاتي آضمّبي زٍلشي

زاقتتز ٍ هتتبزض زض وٌتتبض زيگتتط اؾضتتبي ثعضگؿتتبل

ايتتطاى زض زٍضُ  20ؾتتبلِ (  )57 – 77ثتتَزُ اؾتتز.

ذتبًَازُ دتبيييستط اظ دتسض ًكؿتشِ ثتَز ٍ وَزوتتبى

ّسف ايي وبضسحميمي ًِ ضهعگكبيي يىبيته آضمّتب

دبيييستط اظ آًْتب .دتؽ اظ ؾتبل  1775ايتي سطسيتت

ٍ ًِ سسٍيي زاللزّتبي هرشلتف ثتطاي آًْتب ثتَزُ

ؾوَزي وِ تبوي اظ ًمف هطز ؾبالضي دسض ٍ ًمف

اؾتتز ،ثلىتتِ ؾتتؿي زاقتتشِ اؾتتز ستتب اظ ططيتتك

ؾلؿلِ هطاست الشساض ٍالسيي ثط وَزوبى اؾز ،جبي

زؾشِثٌسي،ستب تتس اهىتبى ثتِ گًَتِّتبي هشفتبٍر
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آضمّب ،ثِ لحبظ ٍيػگيّبي ذبل ؾٌبنط سهَيطي

ثِ وشبة سؿليوتبر زيٌتي دبيتِ زٍم ثيكتشط اؾتز».

ٍ وبضوطزّبي گًَبگَى آى زؾز يبثتس ستب ثلىتِ اظ

يبفشِّتب تتبوي اظ آى اؾتز وتِ وشتبة ّسيتِّتبي

ايي ططيك ثِ ذهَنيبر ططاتتي آضمّتب ،زض ايتي

آؾوبًي ٍ وشبة وبضـ ثب  145سهتَيط زض ثطاثتط 47

زٍضُ سبضيري ذبل ،ضاّي جؿتشِ ثبقتس ( دْلتَاى،

سهَيط سؿليوبر زيٌي لطاض زاضز ٍ ثب وبضّبي آهتبضي

.)7 :1390

وِ ًَيؿٌسگبى همبلِ اًجتبم زازُاًتس ،ايتي ًشيجتِ ثتِ

وشبة « همسهِاي ثط سحليل سهَيط» ًَقتشِ هتبضسيي

زؾز آهسُ اؾز وِ سهبٍيط ؾتِ وشتبة سهتبٍيطي

غٍلي وِ ثب اؾتشفبزُ اظ ًػطيتبر ديتطؼ ثتِ سحليتل

غيط دَيبؾز ( ايوبًي ٍ هػفط.) 1383 ،

ديبمّبي سهَيطي دطزاذشِ اؾز .ايي وشتبة ؾتهٍُ

هحوس ضضتبيي زض لبلتت دبيتبى ًبهتِ زوشتطي ذتَز

ًكتتبًِقٌبؾتتي دطزاذشتتِ ،ثتتِ

(ثحطاى زض ثبظسَليس ّػهًَي زٍلز اظ ططيك گفشوتبى

طجمِثٌسي اًَاؼ سهَيط ٍ ًكبًِ ًيع دطزاذشتِ اؾتز

هسضؾِ) زض چْبض زثيطؾشبى دؿطاًِ ثتِ قتيَُ هتَضز

).(Joli, 2000

دػٍّي ثتِ ثطضؾتي ضاثطتِ هيتبى زٍلتز ٍ هتساضؼ

همبلِ « ثبظسَليس ًمفّتبي جٌؿتيشي زض وشتبةّتبي

دطزاذشِ ٍ لسضر ثبظسَليس ّػهًَي زٍلتز اظ ذتهل

فبضؾي همطؽ اثشسايي » ثب سىٌيه سحليتل هحشتَا ثتِ

آهَظـ ضؾوي زض ايطاى ضا هطبلؿِ وتطزُ اؾتزٍ .ي

ثطضؾي وشبةّبي فبضؾي دطزاذشِ اؾتز .ثركتي اظ

زض دػٍّف ذَز فطاسط اظ هؿألِ دَقف ضفشِ ٍ وليتِ

ايي وبض ثِ سحليل سهبٍيط اذشهبل يبفشِ اؾز ،وتِ

وبضوطزّبي هَجَز زض هساضؼ ضا هتسًػط لتطاض زازُ

ًكبى هتيزّتس جتٌؽ هتصوط ثتِ ٍضتَ ثيكتشط اظ

اؾز .اظ ًػط ضضبيي هساضؼ زض ضٍيِّتبي ضٍظهتطُ

ثتتط آًىتتِ ثتتِ هجبتت

سهتتبٍيط جتتٌؽ هؤًتت

اؾتتز ٍ ظًتتبى ثيكتتشط زض

ذَز چٌساى دبيجٌس ثتِ ديتبمّتبي ضؾتوي زض ؾتط

ًمفّبي وتَزوي ٍ ًَجتَاًي ٍ هتطزاى ؾوتسسبً زض

ؾبظهبى ًيؿشٌس ٍ آهَظـ ٍ تفع ًػتن زض اٍلَيتز

ًمفّبي ثعضگؿبلي ثِ سهَيط وكيسُ قسُاًسّ .سف

وبضي آًْب لطاض زاضزّ .وچٌيي ٍي هكبّسُ وتطز وتِ

ايتي همبلتِ ،هطبلؿتِ اًؿىتتبؼ ًمتفّتب ٍ ثبٍضّتتبي

سٌْب هساضؾي زض اًشمبل ديبمّبي ضؾوي هَفك ثَزُاًس

جٌؿتتيشي زض چْتتبض هؤلفتتِ سهتتبٍيط ،ذَيكتتبًٍساى،

وِ ذبًَازُّبي زاًف آهَظاى ثب ايي ديبمّب ٍ اًگبضُ-

ٍالسيي ٍ ًمفّتبي قتغلي ثتَزُ اؾتز ( افكتبًي ٍ

ّب ّوطاُ ٍ ّوٌَا ثَزُاًس ( ضضبيي.) 1384 ،

زيگطاى.) 1388 ،

ًػطيتتِّتتبي سؿلتتين ٍ سطثيتتز اًشمتتبزي ضتتوي ًمتتس

همبلِ زيگتطي ثتب ؾٌتَاى « سحليتل هحشتَاي وشتبة

ًػطيِّبي ًئَهبضوؿيؿشي زض ذهَل سجييي وبضوطز

ّسيِّبي آؾتوبًي ٍ وشتبة وتبض دبيتِ زٍم زثؿتشبى

هساضؼ ثط اؾبؼ ؾبذز الشهبز ؾطهبيِزاضي ،لعٍهبً

چبح ؾبل  1381زض همبيؿِ ثب سؿليوبر زيٌي چتبح

هساضؼ ضا ثبظسَليسوٌٌسُ اضظـّبٌّ ،جبضّب ،ضفشبضّب

ؾبل ٍ » 1380جَز زاضز وِ ّسفف همبيؿِ هحشَاي

ٍ سطجيحبر ايسئَلَغيه سَؾط هساضؼ زض ضاؾشبي

سؿليوبر زيٌي ٍ ّسيِّتبي آؾتوبًي اؾتز وتِ زض

سَليس ؾطهبيِزاضاًِ ًويزاًٌس .ادل ثط ايي ثتبٍض اؾتز

ؾبل  1381وشبة ّسيِّب جبيگعيي سؿليوتبر زيٌتي

وتتِ هتتساضؼ زاضاي زضجتتِاي اظ ؾبهليتتز ٍ آگتتبّي

قس .يىي اظ فطضيبر ايتي همبلتِ ثتِ ايتي نتَضر

ّؿشٌس وِ ثِ آًْب اجبظُ هيزّس زض ذهَل ضٍاثتط

اؾتتز« :هيتتعاى ثتتِ وتتبضگيطي قتتيَُ اضائتتِ فؿتتبل زض

هؿلط ،همبٍهز اظ ذَز ًكتبى زٌّتس

سهبٍيط وشبة ّسيِّبي آؾوبًي ٍ وشبة وبض ًؿجز

)1982

(Apple, 1995,

105

سحليل سطجيمي هحشَاي سهبٍيط وشبةّبي آهَظـ ؾوَهي ...

دل ٍيليؽ زض دػٍّكي سجطثي زض هساضؼ اًگلؿشبى

ّػهًَي ،هفَْهي وِ سجييي هتيوٌتس چگًَتِ ًػتبم

هكبّسُ وطز وِ دؿطاى طجمِ وبضگط ضتوي همبٍهتز

اجشوتتبؾي ٍ الشهتتبزي ذبنتتي ،سؿتتلط ٍ ًفتتَشـ ضا

زض ثطاثط الشساض هؿؤٍالى هسضؾِ ،زاًتف آهتَظاًي ضا

تفع وطزُ ،ططفتساضاى ٍ تبهيتبًف ضا ًگتِ هتي زاضز.

وِ زض ثطاثط ايي الشساض اظ ذَز ّوٌتَايي ٍ ّوطايتي

گطاهكي ،ثط ذهف او ط هبضوؿيؿزّتب دتي ثتطز وتِ

ًكبى هيزٌّس ،سحز فكبض لطاض زازُ ،ططز هيوٌٌتس

تىوطاًي طجمِاي ثتط طجمتِ زيگتط ،فمتط ثتِ لتسضر

).(Willis, 1977, 2003

الشهبزي يب فيعيىي ثؿشگي ًساضز ،ثلىِ ثتِ سطغيتت ٍ
هشمبؾس وطزى طجمِ سحز تىَهز ثتِ دتصيطـ ًػتبم

چارچًب وظری

ثبٍضّبي طجمتِ تتبون ٍ ؾتْين قتسى زض اضظـّتبي

دؽ اظ ديطٍظي اًمهة اؾههي ايطاى زض ؾتبل ،1357

اجشوبؾي ،فطٌّگي ٍ اذهلتي آًْتب ًيتع ثؿتشگي زاضز

سحَالر ؾػيوي زض ًْبزّبي فطٌّگتي جبهؿتِ اسفتبق

(جَل .)10 :1388 ،زض تميمز ،يىي اظ ذتسهبر ؾوتسُ

افشبز ،ظيطا زٍلز ثب اؾشفبزُ اظ چٌيي ًْبزّبيي ،ثِ ٍيػُ

گطاهكي ثتِ هبضوؿيؿتن ّوبًتب سأويتس اٍ ثتط اّويتز

ًػبم آهَظقي ٍ هساضؼ ؾؿي زاقز ًَؼ ًگبُ ذَز ضا

فطٌّگ ٍ ضاثطِ آى ثب ؾيبؾز ثَز (جَل. )37 :1388 ،

ثط هطزم سعضيك وٌس .سحَالر قىل گطفشتِ اظ اًمتهة

ّػهًَي ضا ًجبيس هشطازف ثب سعضيك «شٌّيز وتبشة»

فطٌّگي زض زاًكگبُّب سب انه وشت زضؾيّ ،وتِ ٍ

ثِ هطزم زاًؿزّ .وچٌيي ًوي سَاى ثط دبيِ ايي فتطو

ّوِ هؤيس ايي ًىشِ ثَز وِ افطاز جبهؿِ اظ ؾٌيي دبييي

ّػهًَي ضا سَضي زاز وتِ «ّػهتًَي [ّوچتَى يته

ثب هفبّين اؾههي وِ هجتبًي ّػهًَيته ًػتبم ؾيبؾتي

وبال] زض لَؼ آًجلؽ ثؿشِثٌسي هيقتَز ،ؾتذؽ ثتِ

جسيس ضا سكىيل هيزاز ،آقٌب قًَس.

زّىسُ جْبًي تول هتي قتَز ٍ ؾتطاًجبم زض اشّتبى

زض ايي دػٍّف ثِ ثطضؾي آضاء ٍ ًػطيتبر آًشًَيتَ

اّبلي هؿهَم ايي زّىسُ اظ ثؿشِ ثٌسي ثبظ هتيقتَز

گطاهكي ،دييط ثَضزيَ ٍ هيكل فَوَ هيدطزاظين سب ثتب

)and Katz, 1993:11

اؾشفبزُ اظ فضبي هفَْهي وِ سَؾط ايتي ؾتِ هشفىتط

زؾشِ اظ فطآيٌسّبي هؿٌبؾبظي اؾتز وتِ اظ ططيتك آى

ايجبز هيقَز ،ثشتَاًين يته چْتبضچَة ولتي ثتطاي

هجوَؾِ هؿلط يب همشسضي اظ ثبظ ًوتبيي ّتب ٍ اؾوتبل

سحليل ديبمّبيي وِ اظ سهبٍيط وشبةّبي زضؾي هٌشكط

سَليس ٍ اظ آى ًگْجبًي هيقَز (ثبضوط.)732 :1387 ،

هيقَز ،ايجبز وٌين.

ّ .(Liebesػهتًَي زض ثطزاضًتسُ آى

طجك اغْبضار گطاهكيّ ،ػهًَي ه هً ثِ ايتي زليتل

ثِ ًػط گطاهكيّ ،ػهًَي ؾجتبضر اؾتز اظ ؾتلطِ

سضويي هيقَز وِ گطٍُّبي تبون ثِ گطٍُّبي ستبثؽ

يه گطٍُ اجشوبؾي ثتط يته گتطٍُ اجشوتبؾي زيگتط.

اهشيبظاسي هيزٌّس .ثٌبثطايي ،فطٌّگي وِ ثط اؾبؼ ايتي

گطٍُ اجشوبؾي تبون ثب اؾشفبزُ اظ اثعاضّبي هرشلتف،

ّػهًَي ثٌيبى ًْبز قسُ اؾز ،ثِ ًحَي ؾهيتك طجمتِ

ؾجه ظًسگي ،1قيَُ سفىطً ،ػبم اضظقي ٍ  ...ذتَز ضا

تبون ضا هٌؿىؽ هتيوٌتس .اٍ ّػهتًَي ضا جٌجتِاي اظ

ثِ گطٍُ اجشوبؾي سحز ؾلطِ اـ الغب هيوٌس ٍ گطٍُ

ًػبضر اجشوتبؾي وتِ اظ سضتبزّبي اجشوتبؾي ًبقتي

اجشوبؾي سحز ؾلطِ آًْب ضا طَضي زضًٍي هيوٌس وِ

هيقَز ،سلمي هيوٌس (اؾشطيٌبسي. )223 :1388 ،

ثشَاًس ثِ گطٍُّبي اجشوبؾي تبون ثذيًَسز.
Life-style

ّػهًَي فطآيٌسي اؾز وتِ هٌتبفؽ ٍ زيتسگبُّتبي
1

اجشوبؾي طجمِ ضّجط ٍ ؾتبيط طجمتبر ضا ثتِ يىتسيگط

جبهؿِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿز ٍ چْبضم ،قوبضُ ديبدي ( ،)49قوبضُ اٍل ،ثْبض 1392
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ًعزيه وطزُ ،زض ّن هي آهيتعز .زض نتَضر زؾتشيبثي

ايي هيساىّبي اجشوبؾي هٌبثؿي ٍجَز زاضز وتِ افتطاز

طجمِ وبضگط ثِ ّػهًَي زض جبهؿِ هسًي زض طتي يته

ّوَاضُ ثطاي ضؾيسى ثِ آًْب سهـ هيوٌٌس ٍ زض تتبل

جٌگ جٌجفٍ ،ي هي سَاًس زضٍى جبهؿِ ؾيبؾي ،يه

ضلبثز ثب يىسيگطًس .ايي هٌبثؽ دط اضظـ وِ ثِ نَضر

جبهؿِ هسًي ديچيسُ ٍ ؾبذز يبفشِ ثؿتبظز وتِ زض آى

ؾطهبيِّبي هرشلف ( الشهبزي ،اجشوتبؾي ،فطٌّگتي،

افطاز جبهؿِ فطهبًطٍاي ذتَز ثبقتٌس ،ثتسٍى ايٌىتِ ثتب

ًوبزيي) ذَز ضا ًكبى هيزّس ،ثبؾ

هيقَز وِ افطاز

تىَهز ٍاضز هٌبظؾِ ٍ زضگيطي قًَس (چبًسٍن:1377 ،

زضٍى طجمبر ذبني لطاض ثگيطًس ٍ ايي ثبؾ

 . )163ايي اهط ًكبى هيزّس وِ ّػهًَي اهطي ًيؿتز

اجشوبؾي اؾتز ،ظيتطا افتطاز فؿبالًتِ زض تتبل ستهـ

وِ فمط زض اذشيبض طجمِ تبون ثبقس ،ثلىِ هيسَاًتس زض

ّؿشٌس سب ثِ هٌبثؽ ثيكشطي زؾز ديسا وٌٌس.

اذشيبض طجمبر دبييي ًيع لطاض گيطز ٍ اظ دتبييي ثتِ ثتبال
ًيع تطوز وٌس.

دتَيف

ثَضزيَ هفَْم هيساى اجشوبؾي ضا ثِ ؾٌتَاى ثركتي
اظ ضٍـ ثطضؾي وٌفّبي اًؿتبًي گؿتشطـ زازّ .تط

گطاهكي ثب ذلتك هفتبّيوي چتَى جبهؿتِ هتسًي،

هيساى «هٌطتك ؾوتل »1ذتبل ذتَز ضا زاضز .ؾتبههى

ّػهًَي ٍ هسيطيز فطٌّگي ؾؿي زاقتز ثتِ ًػتبهي

اجشوبؾي وِ جبيگب ُ ّبيي ذبل ضا سهطف هتيوٌٌتس،

اقبضُ وٌس وِ ّطچٌس هجبًياـ ثِ هٌتبفؽ طجمتِ تتبون

هي فْوٌس وِ چگًَِ ثبيس زض هيساى ضفشبض ًوَز ٍ ،ايتي

ًعزيه اؾز ،اهب ثط اؾبؼ يته سَافتك اضظقتي ثتيي

زضن ًِ سٌْب «طجيؿي» ثِ ًػط هيضؾس ،ثلىتِ هتيستَاى

ؾبيط طجمبر قىل گطفشِ اؾز ٍ ثط ذهف گصقشِ وِ

آى ضا ثِ ووه ثبٍض ؾوَهي ،تبون ثط هيتساى سَضتي

سؿلط طجمِ تبون هيقتس ،اهتطٍظُ

زاز .ثبٍض ؾوَهي ،هٌطك ؾول ثتطاي وتبض زض هيتساى ضا

ظٍض ٍ اججبض ثبؾ

ثب اؾشفبزُ اظ ؾَاهل فطٌّگياي چَى ًػتبم آهَظقتي،

ذَة ًوي قٌبؾس ،ثِ گًَِاي وِ تشي ٍلشي ثب ّتسف

وبًَىّبي فطٌّگي ،وشتبة ،هتساضؼ ٍ اظ ايتي لجيتل

سَليس اجشوبؾي زض هيتساى هَاجتِ هتي قتَز ،ؾتبههى

ًْبزّب ،هيسَاًس ثطسطي ذَز ضا اؾشحىبم ثركس.

اجشوبؾي هي سَاًٌس آى ضا سَجيتِ وٌٌتس (گطًفتل:1389 ،

جبهؿِ هسًي وِ گطاهكي اظ آى ًبم هيثطز ،سضتويي

. )130-129

وٌٌسُ هٌبفؽ طجمِ تبون اؾتز؛ آى ّتن ثتب اؾتشفبزُ اظ

ايي اهط ثِ ذَثي ًكبى هيزّس وِ چگًَِ هربطجبىِ

هسيطيز فطٌّگي ٍ اؾتشفبزُ اظ اثعاضّتبيي وتِ ثشَاًتس

سهبٍيط وشبةّبي زضؾي ،يب ثِ ثبظسَليس ايسئَلَغي وِ

ضضبيز زضًٍتي زيگتط طجمتبر ضا ثتِ زؾتز آٍضز ٍ

اظ ًػبم آهَظقي ذَز زضيبفز هيوٌٌس ،هيدطزاظًس يتب

ّػهًَي ذَز ضا سحىين ثركس .ثِ ّويي ؾلتز اؾتز

ثِ همبٍهز ؾليِ آى زؾز هيظًٌس .ايي ًىشِ ؾهٍُ ثتط

وِ فمط قىَفبيي الشهبزي زٍلز قتط وتبفي ثتطاي

فؿبل ثتَزى هربطجتبىً ،كتبى هتيزّتس وتِ هَلؿيتز

ثمبي آى ًيؿز ،ثلىِ ثبيس ثِ لحبظ اذهلي ٍ ٌّجبضي

اجشوتبؾي ٍ هيتتعاى زؾشطؾتتي آًْتتب ثتتِ ؾتتطهبيِّتتبي

ٍ اضظقي ثشَاًس ثِ زضجِاي ثطؾس وِ ؾَغُّبيي فؿبل

هرشلتتف زض فضتتبّبي اجشوتتبؾي وتتِ زض آى لتتطاض

ٍ هطبثك انَل ذَز ضا ّط ثبض ثبظسَليس وٌس.

گطفشِاًس ،چمسض هْن اؾز.

ّوبى طتَض وتِ شوتط قتس ،زض ايتي جبهؿتِ هتسًي

ثِ ؾجبضر زيگط ،زؾشطؾي ّط يه اظ ايي افطاز وتِ

تَظُّبي هرشلفي ٍجَز زاضز وِ قبيس ثشَاى ثِ سؿجيط

زضٍى يه طجمِ لطاض هتيگيطًتس ثتِ هٌتبثؽ ؾتطهبيِاي

ثَضزيَ ّط يه اظ آًْب ضا يه هيساى اجشوبؾي ًبهيس وِ
افطاز زض زضٍى آًْب ثِ فؿبليز هيدطزاظًس .زض ّطيه اظ

Logic of practice
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دطاوٌسُ زض آى طجمِ ،يىؿبى اؾتز ٍ ثتِ ايتي سطسيتت

ؾبذشبض اجشوبؾيّ ،جيشبؼ ٍ ؾول اجشوبؾي يه ضاثطِ

هٌف هكتبثْي زض ثتيي آًتبى قتىل هتيگيتطز وتِ اظ

ذطي ؾبزُ ،ؾلتي ٍ هىتبًيىي ًيؿتز (ؾتيسهي:1388 ،

سجطثِّبي يىؿبى آًْب ًبقتي هتيقتَز ٍ ايتي ّوتبى

. )197

«ؾبزر ٍاضُ » اي اؾز وِ ثِ طَض ًبذَزآگبُ زض شّي

زض ايي جبهؿِ طجمِثٌسي قسُ وِ افطاز ثب هٌفّبي

هب ٍجَز زاضز ٍ هب ثِ طتَض غيتطاضازي زض وتٌفّتبي

هرشلف زض آى تضَض زاضًس ،ثبيس چيعي ٍجَز زاقشِ

هرشلف ذَز اظ آى اؾشفبزُ هيوٌين .الجشِ ،ثبيس زاًؿز

ثبقس سب ثشَاًس ًػن ًوبزيي جبهؿِ ضا تفتع وٌتس ٍ يتب

وِ ايي ؾبزرٍاضُّب ّويكِ اظ ضاثطتِ فتطز ثتب هحتيط

ثبظ ثِ سؿجيط گطاهكتي ّػهتًَي زٍلتز ثطلتطاض قتَز.

ثيطٍى اٍ سكىيل هيقًَس.

ثَضزيَ ثب اؾشفبزُ اظ ٍاغُ «ذكًَز ًوبزيي» ايي ًػتن

ّجيشبؼ ثِ طط ّبي سفؿيطي ،ؾوسسبً ًتبذَز آگتبُ

ضا سَضي هيزّس.

يب ثِ ًحَ ضوٌي ثِ وبض گطفشِ قسُاي اقتبضُ زاضز وتِ

ذكًَز ًوبزييًَ ،ؾي اظ ذكتًَز اؾتز وتِ ثتب

قيَُ وبض جْبى ٍ چگتًَگي اضظيتبثي اهتَض ضا ثتِ هتب

ّوسؾشي ضوٌي وؿتبًي وتِ ايتي ذكتًَز ثتط آًْتب

ًكبى هي زّس ٍ ،زؾشَضالؿول ّبيي ثتطاي وتٌف اضائتِ

اؾوبل هيقَز ٍ ًيع وؿبًي وِ آى ضا اؾوبل هتيوٌٌتس،

هيزّس .ثَضزيَ هسؾي اؾز وِ افتطاز طتي اؾوبلكتبى

اًجبم هيقَز ،ظيطا ّط زٍ گطٍُ ًؿجز ثتِ اؾوتبل آى،

ثِ ٍؾيلِ ايي چبضچَةّتبي ولتي سفؿتيطي ّتسايز

آگبّي ًساضًس (ثَضزيَ. )25 :1390 ،

هي قًَس .الجشِ ،اًؿبىّب اثعاضّتبيي ثتي ضٍ يتب آلتز

ثِ ؾجبضر زيگتط ،ذكتًَز ًوتبزيي هتيسَاًتس زض

زؾز ّجيشبؼّبي ذَز ًيؿشٌسّ .جيشبؼ ثيف اظ آًىتِ

ثطذي هَلؿيزّب ٍ ثب نطف ثطذي ّعيٌتِّتب ،ثؿتيبض

لَاؾسي ؾفز ٍ ؾترز سؿيتيي وٌٌتسُ اؾوتبل آزهتي

ثْشط اظ ذكًَز ؾيبؾي – دليؿي ؾوتل وٌتسً .ػطيتِ

ثبقس ،زؾشَض الؿول ّبيي زاضاي آظازي ؾول اؾز وتِ

ذكًَز ًوبزيي ثِ ه بثِ ًَؾي ؾسم قٌبذز هجشٌي ثط

ثتتِ افتتطاز اجتتعاي اؾتتشطاسػيعُ وتتطزى ،اًطجتتبق ثتتب

اًطجبق ًبذَزآگبُ ؾبذشبضّبي شٌّتي ثتب ؾتبذشبضّبي

هَلؿيزّبي جسيس ٍ اثتساؼ اؾوتبلي ًتَ ضا هتيزّتس.

ؾيٌي ،ثِ ولي ثب ًػطيِ فَوَيي ؾلطِ ثِ ه بثِ ًػتن يتب

ّجيشبؼ اًؿبى ضا اظ ليس قطايط ؾبذشبضي اجشوبؾي ًيع

سطثيز ،يب تشي زٍ ضزُاي زيگط ،سو يلّتبي قتجىِاي

ضّتتب ًوتتيوٌتتس ،ثلىتتِ هحهتتَل قتتطايط ؾتتبذشبضي

ثبظ ٍ ضگِثٌسي اظ هفَْهي چَى هيساى هشفبٍر اؾتز

اجشوتتبؾي فتتطز اؾتتز وتتِ زض ؾتتيي تتتبل اؾوتتبل

(ثَضزيَ. )67 :1388 ،

اجشوبؾياـ ضا ثتِ قتيَُاي ؾتبذشبض هتيثركتس وتِ

ثَضزيَ ثيبى هيوٌس وِ چطا ًػن ًوبزيي ثِ نَضر

قتطايط ؾيٌتي ّؿتشي اجشوتتبؾي ؾبهتل اجشوتبؾي يتتب

گؿشطزُ اظ ؾَي ّوِ ،تشي وؿبًي وِ ثب ايتي ًػتن اظ

وٌكگط ضا ثبظ سَليتس هتيوٌتس .ايتي فطآيٌتس ثتبظسَليتس

ديكطفز ثبظ هيهبًٌس ،ثبظ دصيطفشِ هيقتَز .ذكتًَز

اجشوبؾي ثِ هؿٌبي ًگطقي اثعاضي هىبًيىي ثتِ ؾوتل

ًوبزيي ثِ طجمِ هؿلط ايي اهىتبى ضا هتيزّتس وتِ ثتب

اجشوتتتبؾي ًيؿتتتز؛ ّتتتط چتتتِ ّجيشتتتبؼ تتتتبٍي

سؿطيف ٍالؿيز ثِ زلرَاُ ذَز جبيگبُ ذَز ضا وٌشطل

زؾشَضالؿول ّبيي وبههً ولي ثبقس ،افطاز هججَضًس آًْب

وٌٌس .زض ٍالؽ ،زض زيسگبُ ثَضزيَ ذكًَز ًوتبزيي ثتب

ضا ثِ قيَُ ّبيي ثِ لحبظ اؾتشطاسػيىي هفيتس ٍ گتبّي

ؾطهبيِ ًوبزيي ديًَس وبهلي زاضز .ايي لتسضر ًوتبزيي

ًَآٍضاًِ ثِ وبضگيطًس .ثِ ؾجتبضر زيگتط ،ضاثطتِ هيتبى

نطفبّ يه دشبًؿيل اؾز ثطاي اهىبى اؾوتبل لتسضر ٍ
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ّوتيي اهىتتبى ؾتتجت هتتيقتَز وتتِ افتتطاز ثتتِ قتتسر

ديًَس ذَضزُ اؾز ٍ اظ ّوتيي ضٍؾتز وتِ ثؿتيبضي

ضفشبضّبي ذَز ضا وٌشتطل وٌٌتس ٍ ثتب هٌكتأ ذكتًَز

افطاز اؾشفبزُ اظ انطه گفشوتبى ضا هفيتس هتييبثٌتس.

ّوبٌّگ قًَس.

ثؿتتيبضي اظ ًػطيتتِ دتتطزاظاى هبضوؿيؿتتز انتتطه

وبضوطز آقىبض هتساضؼ ،آهتَظـ زضؼ ٍ وتبضوطز

«ايسئَلَغي» ضا ثِ وبض ثطزُاًس ستب ثگَيٌتس وتِ ثطذتي

دٌْبى آى جبهؿِدصيطي زاًفآهَظاى اؾز ،اهب ثَضزيتَ

گعاضُّب ٍ ايسُّب سحز ؾلطِ ًْبزّب ثِ ٍجَز آهسُاًس

هؿشمس اؾز هسضؾِ ثِ زاًفآهتَظاى ًىتبر «ذبنتي»

ٍ چِ ثؿب زض ضاثطِ ثب ايسُّتبي افتطاز ًمتف ثؿتعايي

هي آهَظز ٍ آًْب ضا ثطاي اّساف «ذبني» جبهؿِ دتصيط

زاقتتشِ ثبقتتٌس ،اهتتب هفْتتَم گفشوتتبى ديچيتتسُستتط اظ

هي وٌس ٍ زض آى سٌْب هَضَؼّبي هؿيٌي آهتَظـ زازُ

ايسئَلَغي اؾز ،ظيطا ،ثب سَجِ ثِ اًسيكِّتبي فَوتَ

هيقًَس .ايي هَضَؼّب ثِ قيَُّبي ذبني ستسضيؽ

زض ثبة لسضر ٍ همبٍهز ،گفشوتبى نتطفبً ثتِ هؿٌتبي

ٍ ثِ قيَُّبي ذبني ًيع اضظيبثي هيقًَس ٍ تشتي اظ

سحويل هجوَؾِاي اظ ايتسُّتب ثطافتطاز ًيؿتز (هيلتع،

ظثبى ذبني ثطاي آهَظـ آًْب اؾتشفبزُ هتيقتَز .زض

ّ « . )92 :1389تتط ًػتتبم آهَظقتتي زض ٍالتتؽ ضٍقتتي

ايٌجب ؾؤال ايي اؾز آيب هَضتَؼّتبي زيگتط ،ؾتبيط

ؾيبؾتتي اؾتتز ثتتطاي تفتتع يتتب انتته سرهتتيم

ظثبىّبً ،ػنّبي زيگطقبى ٍ قتيَُّتبي جتبيگعيي ٍ

گفشوبىّب ،ثِ ّوطاُ زاًف ّب ٍ لسضرّتبيي آًْتب ثتِ

ًػبم ّبي اًضجبطي هشفبٍر هيسَاًٌتس ثتِ وتبض گطفشتِ

ّوطاُ زاضًس» (هيلع. )103 :1389 ،

قًَس (گطًفل)277 :1389 ،

«چٌيي ًيؿز وِ گفشوبىّب ّوَاضُ ذسهشگعاض لتسضر

ثبيس زاًؿز ّوِ ايي هتَاضز ثبيتس زض يته فضتبي

يب هؿشطو ثِ لسضر ثبقٌس ،چٌبًىتِ ؾتىَرّتب ًيتع

گفشوبًي ذبل ايجبز قَز وتِ المتب وٌٌتسُ ًػطيتبر،

ّوَاضُ چٌيي ًيؿشٌس .هب ثبيس زض اًسيكِ ذتَز جتبيي

افىبضٌّ ،جبضّب ،لَاًيي ٍ ايسُّبي طجمِ تتبون ثبقتس.

ثطاي فطآيٌس ديچيسُ ٍ هشغيط ثبظوٌين؛ فطآيٌتسي وتِ اظ

سؿجيط فَوَ اظ گفشوبى هيسَاًس ًكبى زّس وتِ جبهؿتِ

ططيك آى گفشوبى هيسَاًس سَاهبى اثعاضي ثطاي لتسضر

هسًي ٍ ًْبزّبي زضًٍف ٍ تشي ؾَغُّب ٍ اثػُّتبيي

ٍ ًشيجِ لسضر ثبقس ٍ افعٍى ثتطآى ،هتبًؿي زض ثطاثتط

وِ زض آى زض تبل فؿبليز ّؿشٌسّ ،تط وتسام ثتِ چتِ

لسضر ،ؾسي زض همبثل آى ،دبيگبّي ثطاي همبٍهتز ٍ

چيعي هيدطزاظًس ٍ چتِ چيتعي ضا ثتبظگَ هتيوٌٌتس.

ًمطِ آغبظي ثطاي يه ضاّجطز هرتبلف .وتبض گفشوتبى

ّطچٌس گفشوبى ثب ايسئَلَغي فطق زاضز ،اهتب همبٍهتز

اًشمبل ٍ سَليس لسضر اؾز؛ يؿٌي گفشوتبى ،لتسضر ضا

زض ثطاثتتط گفشوتتبى زض ٍالتتؽ ثتتِ ظيتتط ؾتتؤال ثتتطزى

سمَيز هيوٌس ،اهب زض ؾيي تتبل آى ضا ثتِ ؾؿتشي ٍ

ايسئَلَغياي اؾز وِ گفشوتبى ثتط اؾتبؼ آى قتىل

ضؾَايي ًيع هيوكتبًس؛ گفشوتبى ،لتسضر ضا قتىٌٌسُ

گطفشِ اؾز.

هيوٌس ٍ اهىبى ذلل ايجبز وطزى زض وبض آى ضا فطاّن

گفشوبىّب هجؿن وٌٌسُ هؿٌب ٍ اضسجبطبر اجشوتبؾي

هيؾبظز»

)(Foucault, 1978:100-101

.

ّؿشٌس ٍ زضثبضُ ايٌىِ چِ وؿي ،زض چتِ ظهتبًي ،چتِ

گفشوبى ،دسيسُ ،همَلِ يب جطيبًي اجشوتبؾي اؾتز.

چيعي هيگَيس ،نحجز هيوٌٌتس .ؾتَغُ زض گفشوتبى

ثِ سؿجيط ثْشط ،گفشوبى جطيبى ٍ ثؿشطي اؾز وِ زاضاي

ًويسَاًس آظازي وبهتل ذتَز ضا زاقتشِ ثبقتس ٍ ثبيتس

ظهيٌِاي اجشوبؾي اؾز .اغْبضار  ،هطبلت ثيبى قتسُ،

ّوَاضُ ذَز ضا ثبظًوبيي وٌس.
فَوَ سأويس هيوٌس وِ گفشوتبى ثتب ضٍاثتط لتسضر
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سحليل سطجيمي هحشَاي سهبٍيط وشبةّبي آهَظـ ؾوَهي ...

گعاضُّب ٍ 1لضبيبي 2هطط قسُ ،ولوتبر ٍ ؾجتبضار
هَضز اؾتشفبزُ ٍ هؿتبًي آًْتب جولگتي ثتِ ايتي ًىشتِ

. )139 :1387
اضسجب ايي زٍ گفشوبى زض طي ؾتبلّتبي هرشلتف،

ثؿشگي زاضًس وِ هطبلت ثيبى قسُ ،گعاضُّتبي هطتط

قىلّبي گًَبگًَي ثِ ذَز گطفشِ اؾز؛ ه هً زض زِّ

قسُ ،لضبيبي هفطٍو ٍ  ...وي ،وجب ،چگًَِ ،سَؾط

 70ثب فَر اهبم ،دبيتبى جٌتگ ٍ ثبظؾتبظي الشهتبزي

چِ وؿي ،لِ يب ؾليِ چِ چيعي يب چِ وؿتي نتَضر

ٍضؿيشي ايجبز قس وِ لسضر دٌْبى زض گفشوتبى چتخ

گطفشِاًس .ثِ ثيبى زيگط ،ثؿتشط ظهتبًي ،هىتبًي ،هتَاضز

فطنز ثطٍظ ديسا وطز ٍ سَاًؿز زض زٍ زٍضُ ضيبؾتز

اؾشفبزُ ٍ ؾَغُّبي اؾشفبزُ وٌٌسُ ّط هطلت ،گعاضُ ٍ

جوَْضي (ّ )76-84ػهًَي ذَز ضا گؿتشطـ زّتس.

لضيِ سؿيييوٌٌسُ قىلًَ ،ؼ ٍ هحشَاي ّط گفشوبى ثِ

زض زِّ ً 80يع ثب ثِ ٍجَز آهتسى قتطايط هشفتبٍر اظ

قوبض هيضًٍس (هه زاًل. )56 :1380 ،

زِّ  ،70گفشوبى ضاؾز ،ايي فطنز ثتطٍظ لتسضر ضا

ّوبىطَض وِ هؿٌبي يه ٍاغُ اظ يته فطٌّتگ ثتِ

ديتتسا وتتطز .ثبيتتس زاًؿتتز وتتِ زض ّتتط زٍضُ ثٌتتب ثتتط

فطٌّگ زيگط هوىي اؾز هشفبٍر ثبقتس ،هؿٌتبي ّتط

ايسئَلَغيّبيي وِ ايي گفشوبىّب ثط اؾتبؼ آى قتىل

ٍاغُ ّن زض گفشوبىّتبي هرشلتف ثتب ّتن فتطق زاضز؛

گطفشِاًس ،زض ازاضُ جبهؿِ سغييتط زازُ هتيقتَز وتِ زض

تشي هوىي اؾز ثب ّن هشؿبضو ٍ هشضتبز ثبقتس .زض

ًوَزّبي هرشلف ذَز ضا ًكبى هيزّس.
اظ آًجتتب وتتِ ايتتي دتتػٍّف ثتتِ سحليتتل سهتتبٍيط

ٍالؽ ،گفشوبى يىي اظ اقىبل ذبل ايسئَلَغي اؾز.
ثطاي ه بل ،گفشوبى اًمهة اؾههي ايتطاى وتِ ثتِ

وشبةّبي زضؾي اظ هٌػتط ثبظًوتبيي فطٌّتگ دَقتف

قىل ًػبم ؾيبؾي جوْتَضي اؾتههي سجلتَض يبفتز،

هيدطزاظز ،ثبيس ثشَاى گفشوبًي ضا وِ ايي وشتت زضؾتي

تبنل هفهلثٌتسي زٍ ًكتبًِ هْتن «جوَْضيتز» ٍ

زض آى قىل گطفشِ اؾز ،ثِ ذَثي ثبظ قٌبذز؛ وشجتي

«اؾههيز» ثَز .اؾهم ذتَز زال هطوتعي گتطٍُّتبي

وِ ثِ ؾٌَاى اثعاضي زض ذسهز ّػهًَي جبهؿتِ هتسًي

اؾتتههي ثٌيتتبزگطا ٍ ؾتتٌزگتتطا ثتتَز وتتِ ًكتتبًِّتتبي

ؾول هيوٌس سب اظ ططيك ديبمّبيي وتِ اظ ذتَز نتبزض

ضٍتبًيز ،فمِ ٍ ٍاليز فميِ ضا ثب ّن زض يه گفشوتبى

هيوٌس ،هربطجبى ذَز ضا ثِ آًچتِ هتيذَاّتس ؾتَق

گطز هيآٍضز .اظ ؾَي زيگطً ،كبًِّبي هطزم ،لبًَى ٍ

زّس .ثب زض ًػط گطفشي ثطًبهِضيعيّبيي وتِ زض ظهيٌتِ

آظازي زض گفشوبى سجسز گطاي ؾتىَالض ٍ ليجطاليؿتز

فطٌّگي ثطاي اقتبؾِ فطٌّتگ هؿتلط ٍ آقتٌب ؾتبظي

تَل زال هطوعي جوَْضي هفهلثٌسي قتسُ ثَزًتس.

زاًفآهَظاى ثب ايي هفبّين ثطاي ؾبذشي ؾَغُّبي هس

اؾهم ،ضٍتبًيز ،فمِ ٍ ٍاليز فميِ زض ؾتٌز گطايتي

ًػتتط تبوويتتز قتتسُ اؾتتز ،ثتتِ ًػتتط هتتيضؾتتس وتتِ

ضيكِ زاضًس ٍ جوَْضي ،هطزم ،لبًَى ٍ آظازي ضيكتِ

ثطًبهِضيعيّبي ذبني زض ًْبزّبي فطٌّگي ثِ ٍيتػُ

زض سجسز گطايي؛ اگط چتِ ايتي زٍ گتطٍُ اظ ًكتبًِّتب

هساضؼ نَضر گطفشِ اؾز وتِ ضٍي زاًتف آهتَظاى

زاضاي ًبؾبظگبضي ٍ سضبز شاسي ثَزًسٍ ،لتي زض ؾتبيِ

سأثيطگصاض اؾز ٍ ثِ ّويي ؾلز ،ثطضؾي ديبمّبيي وِ

فضبي اؾشؿبضي گفشوبى اًمهة اؾههي ّوتِ آًْتب ثتب

اظ ططيك وشت زضؾي هٌشكط هتيقتَز ،جتبي هطبلؿتِ

ّن تَل قرهيز «اهبم» هفهلثٌسي قتسًس (فيطتتي،

زاضز.
هفبّين ثؿيبض ظيبزي ،اظ جولتِ ؾتطهبيِ اجشوتبؾي،

Statements
Premises

1
2

اؾشوبز اجشوبؾي ،فطٌّگ قْطًٍسي ،سطافيه ،اتشتطام،

110

جبهؿِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿز ٍ چْبضم ،قوبضُ ديبدي ( ،)49قوبضُ اٍل ،ثْبض 1392

ًمفّتبي جٌؿتيشي ٍ ً ...يتع زض الثتِالي ايتي وشتت

هيقَز .زض ايي هيبى ،وشت آهَظقي ثِ ايي ؾلتز وتِ

زضؾي ًْفشِ اؾز وِ فطز ضا ثطاي تضتَض زض جبهؿتِ

هؿيبض اضظيبثي زاًف آهَظاى ّؿشٌس ،سَجتِ ثتِ آًْتب اظ

ثعضگشط آهبزُ هيوٌس ،ظيتطا زاًتف آهتَظاى ثتِ ؾٌتَاى

اّويز ثباليي ثطذَضزاض اؾز .وشبةّتبي زضؾتي زض

ًيطٍي اًؿبًي هْوشتطيي هٌجتؽ ؾتطهبيِ ّتط وكتَضي

ضقشِّبي هرشلف ازثي ،ضيبضي ،سجطثتي ٍ اجشوتبؾي

هحؿَة هيقًَس ٍ ايٌىِ آًْب زض چِ جْشتي سطثيتز

ٍجَز زاضز ٍ ّط وسام ؾؿي زض اًشمتبل هفتبّيوي زاضز

قًَس ،زض سَؾؿِ ،ديكطفز ،زٍام ٍ ثمبي جبهؿِ ذيلي

وِ ثٍِؾيلِ آًْب ّن ثِ زاًفآهَظاى ؾلن هتيآهتَظز ٍ

اثط زاضز.

ّن ٍؾيلِ دطٍضـ ٍ سطثيز آًْب ضا ثط ؾْسُ هيگيتطز.

زض هساضؼ ،جبهؿِدصيطي ثِ ٍؾيلِ گطٍُ ثعضگي اظ
وبزض آهَظقي ،هبًٌس هتسيط ٍ هؿلتن ،وشتت آهَظقتي،

زض ٍالؽ ،وبضوطز آقىبض وشبةّتبي زضؾتي ،آهتَظـ
اؾز ٍ وبضوطز دٌْبى آى جبهؿِدصيطي افطاز.

اهشحبًبر ،وشبةّتبي هرشلتف دطٍضقتي ٍ  ...اًجتبم

جبهؿِ هسًي
وشبة
هساضؼ

ًػبم آهَظقي

گفشوبى تبون ثط جبهؿِ

ّوبى طَض وتِ زض ايتي هتسل ههتػتِ هتيقتَز،

ؾبلّبي اذيط ثب قىلگيطي اًجوتيّتبي هرشلتف ٍ

گفشوبى تبون ثط جبهؿِ ثِ قىل يه چْبضچَة ولي

دطضًگ قسى ؾٌهط فطٌّگ جبهؿِ هتسًي ثتِ يىتي اظ

ٍ ثؿشِ جبهؿِ ضا زض ثطگطفشِ اؾز ٍ سبثيطار دطضًگتي

ثبًفَشسطيي تَظُّبي وكَض سجسيل قسُ اؾز.

ثط جبهؿِ هسًيً ،ػبم آهَظقي ،هساضؼ ٍ وشت زضؾي

جبهؿِ هسًي ًيع هتيسَاًتس ثتط گفشوتبى تتبون ثتط

زاضز .زض ٍالؽ ،يه وكَض ّويكِ زاضاي انَل ولي ٍ

جبهؿًِ ،ػبم آهَظقي ٍ هساضؼ ٍ وشت زضؾتي ستأثيط

ذطهكيّبيي اؾز وِ ثط هجٌبي آى قىل گطفشِ اؾز

زاقشِ ثبقس؛ ّطچٌس ثِ دطضًگي ستأثيط گفشوتبى ًجبقتس.

ٍ زض ضاؾشبي آى ؾول هيوٌس .جبهؿِ هسًي هتيسَاًتس

يىي اظ ًػبمّبي هْن زض ّط جبهؿِاي ًػتبم آهَظقتي

ثركي اظ اثؿبز جبهؿِ ضا زض ثطگيطز وتِ زاضاي هتطظي

آى وكَض اؾز وِ ّن سحز سأثيط جبهؿِ هتسًي لتطاض

ًمطِ چيي قسُ اؾز ٍ هطظ هكرهي ًساضز ٍ تجتن

هيگيطز ٍ ّن سحتز ستأثيط جبهؿتِ ؾيبؾتيّ .وبًٌتس

آى ديَؾتتشِ هتتيسَاًتتس وتتَچىشط ٍ ثعضگشتتط قتتَز .زض

جبهؿِ هسًي آى ّن هطظ ًمطِ چيي قسُاي زاضز ،ظيتطا
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لَاًيي هيسَاًس زض هَضز آى سغييط وٌس يب انه قتَز

هيدطزاظين ،ايي گًَِ ًيؿز ٍ افطاز طيف هشٌتَؾي اظ

يب لبًَى جسيسي ثِ آى اضبفِ قَزً .ػبم آهَظقي ًيتع

دَقف ضا ثطاي ذَز ايجبز وطزُاًس وتِ گبّتبي ًػتبم

ثط گفشوتبى ،جبهؿتِ هتسًي ،هتساضؼ ٍ وشتت زضؾتي

تبون ثِ همبثلِ ثب آى هيدطزاظز ٍ طط ّبي هرشلفي ضا

هيسَاًس سأثيطگصاض ثبقس.

ثطاي هجبضظُ ثب آى اجطا هي وٌس.

هتتساضؼ ّتتن وتتِ زض زل ًػتتبم آهَظقتتي جتتبي

ثؿشِ ثتِ ًتَؼ جبهؿتِدتصيطي افتطاز ،ؾتطهبيِّتبي

هيگيطز ٍ ثؿيبض سحز سأثيط ًػبم آهَظقي لتطاض زاضز،

هرشلف ذبًَازگي آًْتب ًتَؼ آهتَظـ ٍ جْتبىثيٌتي،

ّطچٌس اظ جبهؿِ هسًي ٍ گفشوبى تبون ثط جبهؿِ ًيتع

هحيطي وِ زض آى لطاض زاضًس ٍ ًَؼ لجبؼ دَقيسًكتبى

سأثيط هيدصيطز ٍ ،لي ذَزـ سأثيط چٌتساًي ثتط وشتت

ّن فطق هيوٌسٍ ،لي ّوِ ايي هَاضز ثبيس زض «گفشوتبى

زضؾي ًساضز ٍ ثب فؿبليزّبيي وتِ اًجتبم هتيزّتس ٍ

اًمهة اؾههي» لطاض گطفشِ ثبقس ،زض غيط ايي نَضر

زاًف آهَظاًي وِ دطٍضـ هتيزّتس ،هتيسَاًتس ستأثيط

ثبظذَاؾز ذَاٌّس قس.

اًسوي ثط گفشوبى تتبون ثتط جبهؿتِ ٍ جبهؿتِ هتسًي

لجبؼّب ثِ ه بثتِ ًوبزّتبيي زض هتيآيٌتس وتِ ًتَؼ

زاقشِ ثبقس .وشت زضؾي ّن وِ زض هتساضؼ آهتَظـ

ثَزًوبى ٍ چگًَِ ثَزًوبى ضا هكترم هتيوٌٌتس .زض

زازُ هيقَز ،ثؿيبض سأثيطدصيط اظ گفشوبى ،جبهؿِ هتسًي

ٍالؽّ ،ط فطزي ثب ًَؼ دَقف ذتَزَّ ،يتز ذتَز ضا

ٍ ًػبم آهَظقي اؾز ٍ .ثِ ؾٌَاى آذطيي تلمِ اظ ايي

ثِ افطاز ًكبى هيزّس .ثِ زيگطاى هتيگَيتس :هتي وتي

ظًجيطُ هؿشميوبً ثب هربطجبى ذَز يؿٌي؛ «زاًفآهَظاى»

ّؿشن ٍ اظ ايتي ططيتك ثتِ وتٌف اجشوتبؾي زؾتز

ؾط ٍ وبض زاضز .زض ٍالؽ ،ول هفتبّيوي وتِ اظ اثشتساي

هيظًس ٍ ثب زيگطاى ثِ اضسجب اجشوبؾي هيدطزاظز.

ايي ظًجيطُ قىل گطفشتِ ثتَز ،زض ًْبيتز ثتِ ٍؾتيلِ

ّط لجبؼ هيسَاًس ثِ زؾشِاي اظ اضظـّب اقبضُ وٌس

وشبةّبي زضؾي ثِ زاًفآهَظاى نبزض هيقَز سب آًْب

ٍ ثتتب ديتتبهي وتتِ زض زل ذتتَز زاضز ،گفشوتتبًي ثتتِ ًتتبم

ضا ثطاي ٍضٍز ثِ ًػبم اجشوبؾي آهبزُ وٌس.

«گفشوبى دَقف» ضا سَليتس وٌتس وتِ اظ يته گفشوتبى
ثعضگشط وِ لجبؼ ٍ فبؾل آى زض آى جبي گطفشِ اؾتز،

یافتٍَای تحقیق

ًبقي هيقَز؛ يؿٌي گفشوبى تتبون ثتط ًػتبم ؾيبؾتي

زض ايي سحميك اظ زٍ وكَض ايطاى ٍ ؾتَضيِ ًتبم ثتطزُ

وكَضّب.

قسُ اؾز .وكَضّبيي وِ ّن هؿلوبى ّؿتشٌس ٍ ّتن

ّطچٌتتس افتتطاز زض دَقتتف ذتتَز آظازي زاضًتتس،

ًػبم آًْب هجشٌي ثتط جوْتَضي اؾتزّ .طچٌتس هجتبًي

هرهَنبً زض ؾهط جسيس وتِ ثتِ لتَل گيتسًع ؾهتط

جْبىثيٌي آًْب سمطيجبً هكتبثِ اؾتز ،اهتب سفتبٍرّتبي

ثبظاًسيكي اؾز ٍ افطاز ثب ؾجهّبي هرشلف دَقتف

ثؿيبضي زض ًَؼ دَقف ٍ آضايف افطازقبى هتيثيٌتين.

ذَز زض دي سوبيع ثتب زيگتطاى ّؿتشٌس ٍ هتيذَاٌّتس

زض وكَض ايطاى لبًَى تجبة دؽ اظ اًمهة اؾتههي

َّيز ذبني ضا ثطاي ذَز ايجبز وٌٌس وِ هرهتَل

ايطاى سهَيت قس ٍ ّوِ افتطاز هىلّتف ثتِ اًجتبم آى

ثِ ذَزقبى ثبقسٍ ،لي ًػتبضر زٍلشتي ثتِ وبلجتسّب ٍ

ّؿشٌسٍ ،لي زض ؾَضيِ لبًَى ذبنتي ثتطاي تجتبة
ٍجَز ًساضز.
اًساظُ تجبثي وِ زض ايتطاى ثتطاي ثتبًَاى سهتَيت
قسُ اؾز ،لطل نَضر ٍ زؾز ٍ دبّب اظ هچ اؾز
ٍلتتي ٍلشتتي زض جبهؿتتِ هتتيضٍيتتن ٍ ثتتِ هكتتبّسُ

لجبؼّب ثبؾ

هحسٍيز آًْب هيقَز.

ثطاي ه بل زض وكَض ايطاى ثتب سَجتِ ثتِ ًتَؼ ًگتبُ

زيٌي – هتصّجي تتبون ٍ ثتب ٍجتَز لتبًَى تجتبة،

دَقف ثِ ايسٍلَغي اًمهثتي – هتصّجي سجتسيل قتسُ
اؾز  .دَقف افطاز زض يه چتبضر هكترم ٍجتَز

جبهؿِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿز ٍ چْبضم ،قوبضُ ديبدي ( ،)49قوبضُ اٍل ،ثْبض 1392
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زاضز وِ هرهَنبً زض تتَظُّتبي ؾوتَهي ٍ ضؾتوي
افطاز ثبيس آى ضا ضؾبيز وٌٌس.

تسٍز  60زضنس ٍاتسّبي سحليل ثِ جٌؽ هتصوط
اذشهبل زاقشِ ٍ تسٍز  40زضنس هشؿلك ثِ جتٌؽ

زض ايي دتػٍّف  2075زازُ اظ  1104سهتَيط ثتِ

ثَزُ اؾز .تسز  60زضنس افطاز زض گطٍُ ؾٌي

هؤً

زؾز آهسُ اؾز وِ تسٍز  75زضنس زازُّب ثِ وكَض

« وَزن ٍ ًَجَاى» لطاض زاقشٌس ٍ تتسٍز  35زضنتس

ايطاى اذشهبل زاضز ٍ  25زضنس زازُّتب هطثتَ ثتِ

زض گطٍُ ؾٌي « جَاى ٍ هيبًؿبل» ٍ تتسٍز  5زضنتس

وكَض ؾَضيِ اؾز .اظ هيبى  21وشبة هتَضز ثطضؾتي،

ًيع زض گطٍُ ؾتٌي «ؾتبلرَضزُ » لتطاض گطفشتِ ثَزًتس.

 15وشبة اظ ًػبم آهَظقي ايطاى زض زٍ همطؽ زثؿتشبى

گطٍُّبي زاًفآهَظي ٍ ذبًَازگي زض سهبٍيط ثؿتيبض

ٍ ضاٌّوبيي اًشربة قسُ ثَز ٍ  6وشبة زض چْبض دبيتِ

زيسُ هيقس ،اهب ثب ايي ٍنف ،دطاوٌتسگي هكتبغل زض

سحهيلي اٍل ،زٍم ،ؾَم ٍ چْبضم زثؿشبى زض ؾتَضيِ

سهبٍيط هطثَ ثِ ايطاى ثؿيبض ثيكشط ثَز.

ثطضؾي قسُ اؾز.
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هؤلفِّبي دَقف وِ اًشربة قتسُ ثَزًتس ،ثتسيي

هرهَل ثِ ذَز ضا زاضا ّؿشٌسٍ ،لي ًوبيف چٌساًي

نَضر زؾشِثٌسي قسُ ثَزًس :آضايف هَ ،آضايف ؾتط

زض وشتتبةّتتبي زضؾتتي هتتَضز ثطضؾتتي ًساقتتشٌس ٍ ثتتب

ٍ گطزىًَ ،ؼ ٍ ضًگ ؾطدَـًَ ،ؼ ٍ ضًگ سي دَـ،

دَقفّبي ضايج ه تل چتبزض ،هتبًشَ ٍ قتلَاض (ثتطاي

ًَؼ ٍ ضًگ دبييي دَـ ٍ ًَؼ ٍ ضًگ دبدَـ وتِ ثتِ

ظًبى) ٍ وز ٍ قلَاض ثب هحبؾي (ثطاي هطزاى) زض او ط

سفىيه زٍ جٌؽ ٍ ؾِ گطٍُ ؾٌي زض ًَ 21ؼ وشتبة

سهبٍيط زيسُ هيقًَس.

زضؾي ثِ زؾز آهسًس.

فطٌّگ دَقتف اؾتههي زض وكتَضّبي هرشلتف

زض وكَض ايطاى آًچِ زيسُ هيقَز ،ايتي اؾتز وتِ

اؾههي ثب ّوسيگط سفبٍر زاضز ٍ ايي سفبٍر زض ًتَؼ

ثيكشط اضظـّبي هصّجي وِ ًػتبم ؾيبؾتي وكتَض ثتط

ًگبُ آًْب ثِ هٌبثؽ زيٌتي ٍ سمؿتيطّبي هشفتبٍر اظ آى،

هجٌبي آى قىل گطفشًِ ،وَز زاضز ٍ اضظـّبي هلّي يب

آزاة ٍ ضؾَم ٍ فطٌّگ ٍ  ...اؾز .ثط ذهف وكتَض

لَهي ذيلي ون زيسُ هيقَزّ .وبىطَض وِ هيزاًتين،

ايطاى ،زض ؾَضيِ دَقف ضايج ثلَظ ٍ زاهي ثطاي ظًتبى

زض ايطاى لَهيزّبي هرشلف لط ،ستطن،وتطز ،ثلتَ ٍ

ٍ وز ٍ قلَاض ٍ وطاٍار ثب ؾجيل ثطاي آلبيبى اؾز ٍ

گيلىتتي ٍ ٍ ...جتتَز زاضز وتتِ ّوتتِ آًْتتب دَقتتف

سمطيجبً هكبثِ آى چيعي وِ زض جبهؿِ ؾتَضي هكتبّسُ

113

سحليل سطجيمي هحشَاي سهبٍيط وشبةّبي آهَظـ ؾوَهي ...

هيوٌين ٍ سهبٍيط ،فيلنّتب ،هؿتشٌسار ٍ ثطًبهتِّتبي

ثِ طَض ولي ،هطزاى ايطاًي ٍ ؾَضي ثيكشط هَّبيكتبى

سلَيعيًَي وكَض ؾَضيِ آى ضا ثبظگَ هيوٌس؛ سؿتبضو

تبلتتز ؾتتبزُ زاضز ٍ ثتتِ آضايتتف هتتَي ذتتَز ظيتتبز

چٌساًي ثيي هكبّسار ٍ سهبٍيط وشت زضؾتي ٍجتَز

ًذطزاذشِاًس .ظًبى ايطاًي ّن وتِ زاضاي تجتبة وبهتل

ًساضز .زض ايي لؿوز اذشهبنبً ثِ سحليل هؤلفتِّتبي

ّؿشٌسٍ ،لي ظًبى ؾَضي تسٍز  70زضنسقبى هَّبي

دَقف وِ زض سحميك شوط قسُ اؾز ،هيدطزاظين:

ذتتَز ضا هتتسل زازُاًتتس .ايتتي اهتتط ًكتتبى هتتيزّتتس زض

هؤلفِ اٍلي وِ ثِ سحليل آى دطزاذشتِ قتسُ اؾتز،

وكَضّبيي وِ تشي زيتي آًْتب يىتي اؾتز ،سفتبٍر

آضايف هَي افطاز اؾز :ايي وِ افتطاز چتِ ظى ٍ چتِ

فطٌّگ ٍ آزاة ٍ ضؾَم چمسض زض ًَؼ وٌف افتطاز ٍ

هطز چگًَِ هتَي ذتَز ضا ديتطايف وتطزُاًتس .افتطاز

ًَؼ دَقف آًْب زذيل اؾز.

هيسَاًٌس هَّبي ذَز ضا ثِ هسلّتبي هرشلتف وَستبُ

زض جبيي وِ لسضر ٍجَز ًساضز ،افطاز ذتَز ؾوتل

وٌٌس سب غبّطي آضاؾشِسط اظ ذَز ًكبى زٌّس ٍ يب هسل

هيوٌٌس ٍ زض ايٌجتب چتَى تجتبة العاهتي ًيؿتز ٍ

هَي ؾبزُاي زاقشِ ثبقٌس وِ ّيچگًَِ تبلشي ًساقتشِ

سؿطيف تجبة زض ؾَضيِ هشفبٍر ثب ايطاى اؾز ،ايتي

ثبقس.

اهط آقىبض اؾز وِ ظًتبى هرهَنتبً زض گتطٍُ ؾتٌي
«وَزن ٍ ًَجَاى» ٍ «جتَاى ٍ هيبًؿتبل» ثتِ آضايتف

زض ّوِ سحليلّب شوط ايي ًىشِ هْتن اؾتز وتِ زض

هَي ذَز هيدطزاظًس ٍ تجبثي ثط ؾط ًساضًس.

ايطاى دَقف وبهل ؾط ٍ ثسى ثطاي ظًبى ٍجَز زاضز ٍ
اججبضي اؾزٍ ،لي زض ؾَضيِ ايي اججبض ٍجَز ًتساضز.

جذيل -2آرایص مًی دي جىس
آرایص مً

جىس

وذارد

دارد

98/25

1/74

هصوط

99/23

0/76

هؤً

89/29

10/70

هصوط

28/72

71/27

هؤً

کطًر
ايطاى
ؾَضيِ

هؤلفِ زٍم آضايف ؾط ٍ گطزى اؾز .آضايف ؾط ٍ

زض ايتتطاى ثيكتتشط هتتطزاى ثتتب ضيتتف ٍ ؾتتجيل زيتتسُ

گطزى هطزاى ثب هؤلفِّبيي ّوچَى ضيتف ٍ ؾتجيل ٍ

هيقًَس ٍ زض ؾَضيِ ؾجيل سٌْب اؾشفبزُ ثيكشطي زاضز.

وطاٍار ٍ اًَاؼ ظيَضآالر هكرم هيقَز .هحبؾتي

هطزاى اظ ظيَضآالر ه ل گطزىثٌتس ٍ زؾتزثٌتس ظيتبز

هطزاى هيسَاًس زض غبّط آًْب سفبٍر ظيبزي ايجبز وٌس.

اؾشفبزُ ًىطزُاًس .گبّي اٍلبر اؾتشفبزُ اظ ظيتَضآالر

زض اؾهم هحبؾي ثلٌس ٍ ثسٍى آضايف هؿشحت اؾز،

ديتبم ضا ذيلتتي ضؾتتبسط اظ ًتتَؼ لجتتبؼ هتتب ثتتِ زيگتتطاى

ٍلي ّيچگًَِ اججبضي زض ًَؼ آى ًيؿز .ثطاي ّوتيي

هيضؾبًس؛ ه ل ًَؼ گطزًجٌسي وِ ثِ گطزى هيآٍيتعين

ثب سٌَؼ ظيبزي زض ايي هتَضز ضٍ ثتِضٍ ّؿتشين ٍ ايتي

وِ هيسَاًس هليگطايي يتب هتصّجي ثتَزى هتب ضا ًكتبى

سٌَؼ زض جبهؿِ ثيكشط ّن هيقَز.

زّس .وطاٍار ّن وِ ًوبزي اظ فطٌّتگ غتطة اؾتز،
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زض وكَض ؾَضيِ ؾوَهيز زاضز ٍ ثيكشط افطاز آى ضا زض

تؿتتبثي «دتتسض ؾلتتن فيعيتته زض ايتتطاى» ٍ هطتتتَم

ًَؼ دَقف ذَز ثِ وبض ثطزُاًس؛ ٍلي زض ايطاى سٌْب زٍ

ثبغچِثبى «هؤؾؽ هساضؼ وَزوبى اؾش ٌبيي زضايطاى».

ًفط اظ وطاٍار اؾشفبزُ وطزُاًتس؛ يؿٌتي زوشتط هحوتَز
جذيل -3آرایص سر ي گردن مردان
آرایص سر ي گردن
ًساضز

ریص ي سبیل کرايات ي سبیل

کطًر

سبیل

ریص

کرايات

زیًرآالت

58/12

19/52

0/10

12/43

9/59

0/10

0/10

ايطاى

73/70

1/83

2/44

16/51

-

5/50

-

ؾَضيِ

ثٌبثطاييًَ ،ؼ آضايف نتَضر ثتطاي هتطزاى ايتطاى

جىس
هصوط

آى ضا اؾشفبزُ هيوٌٌس.

ضيف ٍ ؾجيل اؾتز ٍ زض ؾتَضيِ ؾتجيل ثتب وتطاٍار

زض هَضز آضايف ؾط ٍ گطزى ظًتبى ّ -وتبىطتَض

ضايج اؾزّ .وبىطَض وِ گفشِ قس وتطاٍار زض ايتطاى

وِ گفشِ قس -ثب سَجِ ثتِ اججتبضي ثتَزى تجتبة زض

ثِ ؾٌَاى ًوبزي اظ فطٌّگ غطة قتٌبذشِ هتيقتَز ٍ

ايطاى ٍ آظاز ثتَزى آى زض ؾتَضيِ ،ظًتبى ؾتَضي وتِ

زض ديتتطٍي اظ فطٌّتتگ غتتطةؾتتشيعي وتتِ يىتتي اظ

تجبة ًساضًس ،اظ ظيَضآالر ظيبزي ه ل گيطُّبي ؾط

جْزگيطيّبي فطٌّگي ًػبم ؾيبؾي ايطاى هحؿتَة

ٍ گلؾط ثطاي هَّبيكبى ٍ جَاّط ٍ ثتسليجبر ثتطاي

هيقَز ،اظ ايي ًَؼ دَقف زض هجتبهؽ ضؾتوي هتطزم

سعييي ثسى ذَز اؾشفبزُ وطزُاًس ٍ ظًتبى ايطاًتي ّوتِ

اؾشفبزُ ًويوٌٌسٍ ،لي زض تَظُّبي ذهَنتي افتطاز

ثب دَقف وبهل ثِ ًوبيف زض آهسُاًس.

جذيل  -4آرایص سر ي گردن زوان
آرایص سر ي گردن
جىس
کطًر
زیًرآالت
وذارد
58/12

41/84

ايطاى

73/70

26/28

ؾَضيِ

هؤلفِ زيگط ًَؼ ٍ ضًگ ؾطدَـ اؾز .ؾتطدَـ

هًَ

ثؿشگي زاضز.

ٍؾيلِاي اؾز وِ ثطاي دَقف ؾط اؾشفبزُ هتيقتَز.

ؾوبهِ وِ زض ايتطاى هرهتَل ثتِ لكتط ضٍتتبًي

ثطاي هطزاى وهُ ٍ ؾوبهِ ٍ ثطاي ظًبى همٌؿتِ ٍ اًتَاؼ

اؾز ،زض ؾَضيِ ثِ ؾٌَاى يه دبضچِ ًرتي ذٌته اظ

قبل ٍ ضٍؾطي ٍ وهُ اؾز .افطازي وتِ زض سهتبٍيط

آى اؾتتشفبزُ هتتيقتتَزً ٍ ،تتَؾي اظ لجتتبؼ هلتتي آًْتتب

سحليتتل قتتسًس ثٌتتب ثتتِ قتتغلي وتتِ زاقتتشِاًتتس ،اظ

(اؾطاة) هحؿَة هيقَز .زض هتَضز ضًتگ ؾتطدَـ

ؾطدَـّبي هشفبٍسي اؾشفبزُ وطزُاًس .زض هَضز هطزاى

هطزاى هيسَاى اييطَض اظ ًشبيج اؾتشٌجب وتطز وتِ زض

ثؿضي اظ قغلّب هبًٌس :آستفًكتبى ،ضفشگتط ٍ دلتيؽ

ايطاى ضًگ سيطُ وبضثطز زاضز ٍ زض ؾَضيِ ضًگ ضٍقي.

زاضاي وهُ هرهَل ّؿشٌس وِ ثِ فطم لجبؼ وبض آًْب
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جذيل -5وًع سرپًش مردان
وًع سرپًش
کطًر
کالٌ
ػمامٍ

وذارد
83/64

1/41

14/94

ايطاى

88/37

2/75

8/86

ؾَضيِ

زض هَضز ًَؼ ؾطدَـ ظًبى ،زض ايطاى همٌؿِ وتبضثطز

جىس
هصوط

زيگط وشبةّب ثَزًس.

ظيبزي زاضزّ .طچٌس زض سهبٍيط فمط لتطل نتَضر

فطم هساضؼ زض ايطاى ٍ ؾَضيِ سفتبٍرّتبي لبثتل

افطاز هكرم اؾزٍ ،لتي آًچتِ زض جبهؿتِ هكتبّسُ

هكتتبّسُاي زاضًتتس .زض ايتتطاى ّوتتِ زذشتتطاى ثبيتتس اظ

هيوٌين ،ايي اؾز وِ افطاز ثب سٌگ ٍ گكتبز وتطزى آى

ؾطدَـ «همٌؿِ» اؾشفبزُ وٌٌس وتِ ضًتگ آى زض همطتؽ

ٍ ثِ ًوبيف گصاقشي لسضي اظ هَّبي ذَز ،اثشىتبضي

زثؿشبى زض ؾبلّبي اذيط ؾفيس ،آثي ،نتَضسي ،ظضز ٍ

زض ًَؼ دَقف ضؾوي اظ ذَز ًكبى هتيزٌّتس .آظازي

چٌيي ضًگّبي قتبزي قتسُ اؾتزٍ ،لتي زض همتبطؽ

ؾول آًْب ثب دَقيسى قبل ٍ ضٍؾطي ثؿيبض ظيبز اؾتز

ثبالسط هبًٌس ضاٌّوبيي ٍ زثيطؾشبى ّوِ ثبيساظ ضًگّبي

ٍ ثِ ططق هرشلف هيسَاًٌس آى ضا هسل ثسٌّس.

سيتتطُ ،هبًٌتتس هكتتىي ٍ ؾتتَضهِاي اؾتتشفبزُ وٌٌتتس .زض

زض ؾَضيِ ووشط اظ يه زضنس افطاز اظ دَقف ؾتط

ؾَضيِ زاًفآهَظاى ؾطدَـ ًساقشٌس ٍ وؿبًي ّن وِ

اؾشفبزُ وطزُاًس؛ تشي زض وشبة «زيي اؾتهم» ؾتَضيِ

اظ ؾطدَـ اؾشفبزُ وطزُ ثَزًس ،ضًگ قبز ثِ وبض ثطزُ

وِ اًشػبض هيضٍز افطاز ثب دَقف وبهل ثبقٌس ،اييگًَِ

ثَزًس.

ًجَز ٍ افطاز تجبثي ثِ ؾط ًساقتشٌس ٍ هبًٌتس سهتبٍيط
جذيل  -6وًع سرپًش زوان
وًع سرپًش

کطًر

وذارد

کالٌ

مقىؼٍ

ريسری

1/38

0/15

63/07

35/38

ايطاى

93/37

2/20

-

4/41

ؾَضيِ

جىس
هًَ

هؤلفِ چْبضم ًَؼ ٍ ضًگ سي دَـ اؾتز .ستي دتَـ

زض ؾَضيِ ًيع ّطچٌتس افتطاز اظ ديتطاّي آؾتشيي ثلٌتس

آلبيبى قبهل ديطاّي آؾشيي ثلٌس ،ديطاّي آؾشيي وَستبُ

ثيكشط اؾشفبزُ وطزُاًس ،اهب ؾبيط هؤلفتِّتب ًيتع وتبضثطز

ٍ وز ٍ جليمِ اؾز .زض وكَض ايطاى ديطاّي ثلٌس وتِ

فطاٍاًي زاقشِ اؾز ٍ اظ ضًگّبي ضٍقيسطي ًؿتجز

گبّي وز ضٍي آى دَقيسُ قسُ اؾتز ،ثؿتيبض زيتسُ

ثِ ايطاى اؾشفبزُ وطزُاًس.

هيقَز؛ آى ّن ثِ ضًگّبي سيطُ.
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جذيل  -7وًع ته پًش مردان
ته پًش
مطخص کتتتت ي پیراَه آستتیه پیراَه آستتیه کطًر
ویست

جلیقٍ

کًتاٌ

بلىذ

0/10

13/63

7/52

78/73

ايطاى

-

14/98

19/87

65/13

ؾَضيِ

جىس

هصوط

طيف سي دَـ ثطاي ثتبًَاى ثؿتيبض هشٌتَؼ اؾتز.

هشفبٍسي ديسا وطزُ اؾز ،ه ل چبزض هلي ،چبزض ؾطثتي،

هبًشَ ،چبزض ،ديطاّي ثلٌس ،ؾبضافي ،ثلَظ آؾشيي وَسبُ ٍ

چتتبزض قتتٌلي ،چتتبزض ؾجتتبيي ،چتتبزض ظيتتخزاض ٍ . ...

ثلٌس ،وز ٍ  ...اًَاؼ سي دَـّبيي اؾتز وتِ ثتبًَاى

هبًشَّبيي ّن وِ زيتسُ هتيقتَز ،هشفتبٍر ستط اظ آى

هيسَاًٌتس اؾتشفبزُ وٌٌتس .زض ايتطاى چتبزض هكتىي ٍ

چيتتعي اؾتتز وتتِ اظ ؾتتَي ًْبزّتتبي ضؾتتوي سجليتتغ

هبًشَي ثلٌس ٍ گكبز دَقف ضايتج اؾتز .فتطم لجتبؼ

هيقتَز  .هبًشَّتبي گكتبز ٍ ثلٌتس ٍ سيتطُاي وتِ زض

زاًفآهَظاى ،دطؾشبضاى ،هؿلوبى ٍ سوبم ظًتبًي وتِ زض

سهبٍيط وشبةّتب ٍ فتيلنّتبي سلَيعيتًَي ثتِ چكتن

هحيط ضؾوي هكغَل ّؿشٌس ،ايي گًَِ اؾز.

هيذَضز ،زض جبهؿِ وَسبّشط ،چؿجبىستط ٍ ضٍقتيستط

چبزض هكىي ٍ هتبًشَي ثلٌتس ٍ گكتبز ،دَقكتي

زيسُ هيقًَس .زض ؾَضيِ ًيع ثلَظ ٍ ديطاّي ثلٌتس ثتِ

اؾز وِ اظ ؾَي ًػبم تبون سجليغ هيقَز ،اهتب افتطاز

ضًگّبي ضٍقتي نتَضسي ٍ لطهتع اؾتشفبزُ ثيكتشطي

جبهؿِ ثب سغييط زض آًْب ًتَؾي سحتَل زض ؾتجه ضايتج

زاضز.

ايجبز هيوٌٌس .تشي چبزض هكتىي ايتي اٍاذتط اًتَاؼ
جذيل  -8وًع ته پًش زوان
ته پًش
مطخص

بلًز آستتیه

کت یا جلیقٍ

بلًز آستیه کًتاٌ

-

-

-

8/0

0/55

6/62

18/78

55/24

ویست

بلىذ

سارافه

پیتتراَه

کطًر

چادر

ماوتً

1/53

13/69

18/0

 57/76ايطاى

1/10

13/81

0/55

بلىذ

3/31

جىس

ؾتتَض هًَ
يِ

هؤلفِ ثؿسي ًَؼ ٍ ضًگ دبييي دَـ اؾز .قتلَاض

ٍ زض ّط زٍ جٌؽ دبييي دَـ ضايج « قتلَاض» اؾتز؛

ٍ قلَاضن ٍ زاهي هؤلفِّبيي ّؿشٌس وِ ثتطاي دتبييي

آى ّن ثِ ضًگ سيطٍُ ،لي فمط ظًبى ؾَضي اظ دَقتف

دَـ افطاز زض ًػط گطفشِ قسُاًس وِ الجشِ زاهي ثِ ظًبى

زاهي ثب ضًگّبي قبز ٍ ضٍقي ه ل ثٌفف ٍ نتَضسي

اذشهبل زاضز .زض ّوِ هَاضز؛ يؿٌي زض ّط زٍ وكَض

ًيع اؾشفبزُ وطزُاًس.
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جذيل  -9وًع پاییه پًش مردان
پاییه پًش
مطخص

کطًر

ضلًارک

ضلًار

21/91

1/52

76/55

ايطاى

17/43

3/66

78/89

ؾَضيِ

ویست

جىس

هصوط

جذيل  -11وًع پاییه پًش زوان
پاییه پًش
مطتتخص

ضلًارک

ضلًار

53/07

6/61

0/15

40/15

ايطاى

21/54

1/10 51/38

25/96

ؾَضيِ

ویست

دامه

کطًر

جىس

هًَ

هؤلفِ قكنًَ ،ؼ ٍ ضًگ دبدَـ ضا قبهل هيقتَز.

ثِ طَض لبثل سَجْي اظ نٌسل اؾشفبزُ وطزُاًس وِ ثتبظ

دبدَـ ٍؾيلِاي ثطاي دَقف دبؾز ،هبًٌتس وفتف ٍ

ايي اهط ثِ ايي ًىشتِ ثطهتيگتطزز وتِ ًتَؼ دَقتف ٍ

نٌسل ٍ جَضاة ٍ هبًٌس آى ،وِ ّوِ اظ وفف اؾشفبزُ

اًساظُ آى زض زٍ وكَض هشفبٍر اؾز .زض ايطاى ّطچٌس

وطزُاًتس .ضًتگّتبي سيتطُ زض هتَضز دتبدَـ وتبضثطز

دب اظ هچ هيسَاًس دَقيسُ ًجبقتس ،اهتب زض ؾتطف ّوتِ

ثؿيبضي زاضز .فمط ظًبى ؾَضي ًؿجز ثِ ظًبى ايطاًتي

جبي ثسى ظى ثبيس وبهل دَقيسُ ثبقس.

مطتتتتخص
ویست
41/87
57/23
39/44
40/33

وذارد
1/63
0/46
1/22
1/65

جذيل -11وًع پاپًش در دي جىس
پاپًش
جىس
صتتتىذل ي
کفص
جًراب
دمپایی
هصوط
47/98
0/98
7/52
هؤً
34/92
1/53
5/84
هصوط
55/65
2/75
0/91
هؤً
47/51
9/39
1/10

کطًر
ايطاى
ؾَضيِ

ثٌبثطايي ،ثب سطويت هؤلفِّبي اذيط ،هكبّسُ هتيقتَز

چبزض ،هبًشَ ،قلَاض ٍ وفف ثِ ضًگ سيطُ» ثتطاي ظًتبى

وِ دَقتف ضؾتوي ٍ هشتساٍل زض قتىلّتبي هتَضز

اؾز .زض ؾَضيِ ًيتع ثتطاي هتطزاى «وتز ٍ قتلَاض ٍ

ثطضؾي زض وشت آهتَظـ ؾوتَهي زض ايتطاى «ديتطاّي

وطاٍار ٍ وفف ٍ ؾجيل» ٍ ثطاي ظًبى «ثلَظ ٍ زاهتي

آؾشيي ثلٌس ثِ ّوطاُ وز ،قلَاض ،وفف ثِ ضًتگّتبي

ٍ ديطاّي ثلٌس ثتبوفف ٍ نتٌسل» ٍجتَز زاضز وتِ اظ

سيطُ ٍ ضيف ٍ ؾجيل» ثتطاي هتطزاى اؾتز ٍ «همٌؿتِ،

ؾَي ًػبم تبون ايي ًَؼ دَقفّب سجليغ هيقَز.
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ضکل  -1مربًط بٍ کطًر سًریٍ

ضکل  -2مربًط بٍ کطًر ایران

ّسف انلي زض ايي سحميتك فمتط سحليتل ٍجتَُ

افطاز فطٌّگ ضؾوي ضا ثتِ ذتبطط لتسضسي وتِ زض

ووّي زازُّبؾز ًِ ،لضبٍر ٍ يب ثطچؿتت «ذتَة»

ٍضاي آى وويي وطزُ اؾز ،هيدصيطًسٍ ،لتي آى ضا ثتِ

يب « ثتس» ظزى ثتِ ًشتبيج ثتِ زؾتز آهتسُ .آهتَظـ ٍ

زضؾشي زضًٍي ًوتيوٌٌتس ٍ زض ؾتَو ،ثتِ جتبي آى

دطٍضـٍ ،الؿيشي اجشوبؾي اؾز وِ هيسَاًس ثتط ضٍي

فطٌّگ غيطضؾوي ضا وِ ثتب اضظـّتب ٍ ًگتطـّتبي

افطاز سأثيط ثگتصاضز ستب آًْتب ضا هتسًػط ذتَز زض ًػتبم

ذبًَازگي آًْب ّوؿَؾتز ،زضًٍتي هتيوٌٌتس ٍ ايتي

اجشوبؾي ٍاضز وٌتس ،اهتب ثيكتشط ؾيبؾتشگصاضيّتب ثتِ

سٌبلضي اؾز وِ هب زضٍى جبهؿِ هيثيٌين ٍ اظ ّوتيي

نَضر هجْن ،آضهبًي ٍ اًشعاؾي اؾتز .وتِ ايتي اهتط

هؿألِ ًبقي هيقَز ،ظيطا افطاز ديبمّبيي ضا وِ ثِ آًْتب

ايجبز قىبف ثيي شّي ٍ ؾيي هيگطزز ٍ افتطاز

هٌشمل هيقتَز ،ثتِ قتيَُّتبي هرشلتف ضهعگكتبيي

ثبؾ

جبيي وِ لسضر زض آى وويي ًىطزُ ثبقس ،ثِ گًَتِاي
هشفبٍر ؾول هيوٌٌتس ٍ ايتي سؿتبضو ثبؾت

ايجتبز

هؿضل ٍ هكىهر ظيبزي هيقَز.

هيوٌٌس.
ًػبم آهَظقي اظ وشت زضؾتي ثتِ ؾٌتَاى اثتعاضي
ثطاي اًشمبل هفبّين هَضز ًػط ذَز ،اؾشفبزُ هتيوٌتس ٍ

الجشِ ،زض طي ؾبلّبي اذيط ثب ٍلَؼ قىبفي وِ ثيي

اييگًَِ اؾز وِ وشتت زضؾتي ثتِ ه بثتِ يته اثتعاض

فطٌّگ ضؾوي ٍ غيطضؾوي ضخ زازُ اؾتز ،افتطاز ثتِ

ايتتسئَلَغيه زض ذتتسهز هٌتتبفؽ طجمتتِ تتتبون ؾوتتل

ؾجهّبيي ضجَؼ وطزُاًس وِ اظ ًػط فطٌّگ ضؾوي ٍ

هيوٌس .هربطجبى ّن ّوبىطَض وِ زض ؾطاؾتط ضؾتبلِ

گفشوتتبى تتتبون ثتتط وكتتَض ،هَضزدؿتتٌس ًيؿتتز ٍ

ثِ آى اقبضُ قس ،ثِ نَضرّتبي هرشلتف ديتبمّتب ضا

ثطًبهِّبي اهٌيشي – فطٌّگي ثؿيبضي زض ايي ضاثطِ ثٌتب

وسگكبيي هيوٌٌس؛ زض ٍالؽ يب آًْب ضا ثبظسَليس هيوٌٌتس

ثِ فهلّبي هرشلف ؾبل اجطا هيقَز.

يب زض ثطاثط آًْب زؾز ثِ همبٍهز هيظًٌسً .ىشِاي وتِ

هكتتىل ايتتيجبؾتتز وتتِ ايتتي افتتطاز زض جبهؿتتِ،

ثبيس ثِ آى اقبضُ قَز ،ايي اؾز وِ همبٍهز ثِ هؿٌبي

ثؿيبضي اظ ٍلز ذَز ضا ز ضهساضؼ ؾذطي هتيوٌٌتس.

هٌفي ًيؿز ،ثلىِ ثِ ايي هؿٌبؾز وِ ؾرشگيطيّتب ٍ

هساضؾتتي وتتِ اًشمتتبل اضظـّتتبي ضؾتتوي وكتتَض ثتتِ

هحتتسٍيزّتتبي ديتتبم ثتتِ ٍاؾتتطِ اثشىبضؾوتتلّتتب ٍ

زاًفآهَظاى ضا ثط ؾْسُ زاضز ٍ ؾؿي زاضز آًْتب ضا ثتِ

ضهعگكبييّبي هشفبٍر هربطجبى ديبم ،ثِ وٌبض گصاقشِ

ه بثِ ؾَغُّبي هسًػط ذَز سطثيز وٌس.

هيقَز ٍ قىل هشفبٍسي اظ ديتبم ( هشفتبٍر ثتب آًچتِ

سحليل سطجيمي هحشَاي سهبٍيط وشبةّبي آهَظـ ؾوَهي ...

سَليس قسُ) لطائز هيقَز.
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اًَاؼ اثعاضّبي هرشلتف اؾتشفبزُ هتيوٌتس ،ستب اظ ايتي

همبٍهز هطٍّد « ًػطيِ اًشمبزي» اؾتز ٍ ؾتَاز ٍ

ططيك ّن هكطٍؾيز ذَز ضا سضويي وٌسّ ،ن ثشَاًتس

فطٌّگ اًشمبزي وِ زض ؾتبيِ آى قتىل هتيگيتطز ،ثتِ

ثمبي ذَز ضا اؾشحىبم ثركس .زض ّط جبهؿتِاي ثتطاي

ؾٌَاى اثعاضي زض زؾز هربطجبى لطاض هيگيتطز وتِ ثتب

سأهيي وطزى ايي اّسافًْ ،بزّب ٍ ؾبظهبىّبي هرشلفي

ووه آى زض ثطاثط گفشوتبى تتبون لتطاض هتيگيطًتس ٍ

زض ًػط گطفشِ قسُاًتس .وتِ الجشتِ زض ّتط زٍضُ ٍ ّتط

هيسَاًٌس ثط ضٍي آى اثتط ثگصاضًتس .هْوشتطيي ّتسف

ؾهطي ثٌب ثِ قطايط ٍ ًيبظّبي آى زٍضُ يىي اظ ايتي

ًػطيِ اًشمبزي ًمس ثِ هؿبئل ٍ هؿضهر جبهؿِ اؾتز

ًْبزّب ٍ هؤؾؿبر هْوشط اظ ثميِ هيقًَس .ثطاي ه بل،

سجسيل قسى ًػطيِ اًشمبزي ثِ يه

زض ًػبمّبي ديف ؾطهبيِزاضيًْ ،بزّبي زيٌي يىي اظ

ًػطيِ اضظقي ٍ ؾٌجكي هيقَز وِ سفىتط آضهتبًي ٍ

هْوشطيي ًْبزّتب ثتطاي دتطٍضـ اًؿتبىّتب هحؿتَة

هطلتتَثي اظ جبهؿتتِ ضا اضائتتِ هتتيزّتتس ٍ ثتتب جطيتتبى

هيقتسًس ٍ هبًٌتس زؾتشگبُّتبي ايتسئَلَغيه ؾوتل

دَظيشَيؿن وتِ ؾوتسسبً زض ذتسهز سَنتيف ٍ سأييتس

هيوطزًس وِ ثِ ضاتشي شٌّيز ذَز ضا ثِ افطاز جبهؿتِ

جبهؿِ اؾز ،ؾط هربلفز زاضز.

سعضيك هيوطزًس ٍ يتب زض زٍضُ ؾتطهبيِزاضي ٍ هبثؿتس

وِ ايي هؿألِ ثبؾ

آى ،ثتتب هشٌتتَؼستتط قتتسى ًيبظّتتب ،ثتتبالضفشي ؾتتط
وتیجٍگیری

سَؾؿِيتبفشگي وكتَضّب ٍ ديكتطفز ٍؾتبيل اضسجتب

«قبُ ؾجبؼ آهس گفتز :ضيكتشبى ضا ثشطاقتيس ٍ ؾتجيل

جوؿي ،ايي ًمتف اظ ًْبزّتبي هتصّجي ثتِ ًْبزّتبي

ثگصاضيس؛ گصاقشين! آى ّن سب ثٌبگَقتف ضا .آى يىتي

هسًي ٍ ًػبمّبي آهَظقي هٌشمل قتس ظيتطا زض ؾهتط

ضٍثٌس ٍ قليشِ ٍ وهُ ًوسي ثطهبى وطز .گفشين :هجبضن

هسضى ،ايسئَلَغي هؿلط ًيتبظ ثتِ ؾلتن اؾتز ٍ ايتي

اؾز! زيگطي آهس گفز :ظىّتب چبزضّتب ضا ثطزاضًتس؛

ؾلنگطايي ،هساضؼ ضا ثتِ زؾتشگبُّتبي ايتسئَلَغيه

ثطزاقشٌس .هطزّتب ؾتجيل وَستبُ وٌٌتس؛ وتهُ قتبدَ ٍ

سجسيل وطز وِ تشي ًمس ثِ آًْب ووشتط نتَضر گطفشتِ

دْلَي ثگصاضًس؛ هب ّن گصاقشين! تتبال ّتن وتِ ايتي

اؾز ٍ ّبلتِاي اظ سمتسؼ اطتطاف آى ديچيتسُ قتسُ

قىلي قسُاينّ .ويكِ زًجبل قتىل ذَزهتبى ،قتىل

اؾز.

تميميهبى هيگطزين ،اهتب ًوتيزاًتين آى قتىل چتِ
قىلي اؾز» (گيَا. )1389 ،

ًْبزّبي هسًي زيگتط ،هبًٌتس ضؾتبًِّتبي جوؿتي
(سلَيعيَى ) ًيع ؾبهل هْوي زض سىَيي شٌّيزّتب ثتط

ّوبىطَض وِ زض ايي هشي زيسُ هيقَز ،ثتب سغييتط

هجٌبي انَل ًػتبم تتبون ّؿتشٌس؛ هرهَنتبً ٍلشتي

ّط ًػبهي ،سوبم اجعاي آى وكَض زچبض سغييط ٍ سحتَل

وٌشطل چٌيي ضؾبًِّبيي زض زؾز زٍلتز ثبقتسٍ ،لتي

هيقَز ،تشي زض قىل غبّط افطاز آى وكَض سغييتطار

ثب سَجِ ثِ اييوِ زض هساضؼ افتطاز اظ ؾتٌيي وتَزوي

ثعضگي ضخ هيزّسّ .ط ًػبم ؾيبؾتي ثتط هجٌتبي يته

ثيكشط ٍلز ذَز ضا زض آًجب ؾذطي هيوٌٌس ٍ هؿشميوبً

ؾطي انَل ٍ لَاًيي قىل هيگيطز ٍ ؾؿي هتيوٌتس

ثب آهَظـ ؾط ٍ وبض زاضًس ،اثعاض هْوشطي ثطاي هٌشمتل

زض سوبم ًوَزّبي ذَز ايي انتَل ٍ لتَاًيي ضا ديتبزُ

وطزى هفبّين ٍ فطٌّگ سلمي هيقًَس ،زض نَضسي وِ

وٌس .ايسئَلَغي وِ ثط اؾتبؼ آى ايتي لتَاًيي ايجتبز

هربطجبى سلَيعيَى گطٍُّبي هرشلف ؾٌي ّؿتشٌس ٍ

هيقَز ،اظ ًَؼ ًگبُ آًبى ثِ جْبى ٍ ّؿشي ؾطچكوِ

اظ اثشسا ّسف سلَيعيَى «ؾطگطهي ٍ اٍلتبر فطاغتز»

هيگيطز.

ثَزُ اؾز« ًِ ،آهَظـ افطاز».

ثطاي سعضيك آى هجبًي ٍ انتَل ثتِ جبهؿتِ ًيتع اظ

زٍلزّب ًيع ثب سَجِ ثِ ايي اهتط ،ثتطاي ثطلتطاضي
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ًػن اجشوتبؾي ٍ وٌشتطل اهتَض ،اؾتشفبزُ اظ اثعاضّتبي

اؾز وِ ثب اؾشرسام وبزض آهَظقي وِ ثب گعيٌفّتبي

فطٌّگي ه تل هتساضؼ ،وشتبة ،هجلتِ ،اًجوتيّتبي

آًْب اًشربة قسُاًس ٍ هَاضز زيگط ،ؾتَغُّتبيي ثتبة

هحلي ،ؾيٌوب ٍ ...ضا ون وتن جتبيگعيي زؾتشگبُّتبي

هيل ذَز سطثيز وٌٌس.

اًضجبطي هكرم ،ه ل دليؽ ٍ لَُ لْطيِ وتطزُاًتس.

اهب ثبيس زاًؿز وِ افطاز (زاًتفآهتَظاى) زض يته

ّطچٌس ّوتَاضُ ثتطاي ثطلتطاضي ًػتن ٍ وٌشتطل اهتَض

هحيط ثؿتشِ ثتِ ًتبم هسضؾتِ ٍ ًػتبم آهَظقتي لتطاض

همساضي اظ ذكًَز ّويكِ الظم اؾز ،اهتب زٍلتزّتب

ًساضًتتس؛ هرهَن تبً وتتِ اهتتطٍظُ ايٌشطًتتز ،هتتبَّاضُ،

ؾؿي هيوٌٌس هجتبًي ايتسئَلَغيه ذتَز ضا اظ ططيتك

ؾبيزّبي هرشلف ؾلوي ،فطٌّگّتبي هرشلتف ٍ ...

زؾشگبُّبي فطٌّگي وِ هكطٍؾيز ثتباليي ًتعز ؾتَام

آًْب ضا اتبطِ وتطزُ اؾتز ٍ ّتط يته اظ آًْتب ؾتؿي

زاضز ،ثِ هطزم هٌشمل وٌٌس ٍ اؾتشفبزُ اظ ّػهتًَي ٍ ثتِ

هيوٌٌس وِ هفبّين ذَز ضا ثِ ؾَغُ هَضز ًػتط اًشمتبل

زؾتتز آٍضزى ضضتتبيز زضًٍتتي افتتطاز ضا جتتبيگعيي

زّس .چِ ثؿب وِ ثؿيبضي اظ ايتي هٌتبثؽ اطهؾتبسي ثتب

اؾشفبزُ اظ ظٍض ٍ ججط وٌٌس.

ّوسيگط زض سؿبضو ثِ ؾط ثطًس ٍ فطز ضا ثب زًيتبيي اظ

ايي اهط ثبؾ

قسُ اؾز وِ جبهؿِّبي هتسًي زض

سٌبلضبر زض ظًسگي ضٍظهطُ هَاجِ وٌٌس.

زل ًػبمّبي ؾيبؾي قىل ثگيطًتس وتِ ثتب «هتسيطيز
فطٌّگي» ثط تىَهز ذَز ازاهِ هيزٌّس.

ّوتيي اهتط ٍ ّوچٌتتيي ؾتطؾز ثتبالي سغييتتطار
ثبؾ

هيقَز وِ ّوَاضُ ثيي فطٌّتگ ضؾتوي وتِ اظ

ًيطٍي اًؿبًي ّط وكَضي ،هْوشتطيي ًيتطٍ ثتطاي

ؾَي ًْبزّبي زٍلشي ثِ فطز ؾطضِ هيقَز ٍ فطٌّگ

سَؾؿِ اًؿبًي ٍ ديكطفز وكَض هحؿتَة هتيقتَز.

غيطضؾوي وِ اظ ؾتَي ًْبزّتبي غيطضؾتوي ثتِ فتطز

آهَظـ ايي ًيطٍ ٍ لطاضزازى آًْب زض ايي هؿيط ،ثؿتيبض

هيضؾس ،قتىبف ٍجتَز زاقتشِ ثبقتس ٍ ايتي زليلتي

هْن سلمي هيقَز ٍ ثبيس ؾطهبيِگتصاضيّتبي ثعضگتي

هيقَز ثطاي اييوِ فطز اظ هفبّين ٍ هؿٌبّبيي وتِ ثتِ

زض ايي لؿوز اًجبم قَز ٍ ثطًبهِضيعيّبيي ّتن وتِ

اٍ هٌشمل هيقتَز ( ضهعگتبى ) لطائتزّتبي هرشلفتي

نَضر هتيگيتطز ،ثبيتس سوتبم اثؿتبز ضا قتبهل قتَز.

زاقشِ ثبقس ( ضهعگكبيي ).

ّوبىطَض وِ گفشِ قسّ ،ط وكتَضي ثتط هجٌتبي يته

اٍ اظ يه ؾَغُ هٌفؿل ثِ يه ؾَغُ فؿتبل سجتسيل

«گفشوبى ذبل» سوتبم انتَل ،اضظـّتبٌّ ،جبضّتب ٍ

هيقَز وِ زيگط ثِ ثبظسَليتس آًچتِ ثتِ اٍ هتيضؾتس،

لَاًيي ذَز ضا سؿييي هيوٌس.

ًويدطزاظز ،ثلىِ هيسَاًتس زض همبثتل آى ثتِ همبٍهتز

وشتتت زضؾتتي يىتتي اظ هْوشتتطيي ٍؾتتبيل اًشمتتبل

ثذطزاظز ٍ لطائتزّتبي هرشلفتي اظ آى ثىٌتس .يىتي اظ

هفتتبّين ثتتِ افتتطاز اؾتتز .طجتتك انتتَل ضٍاىقٌبؾتتي،

هؿٌبّب ٍ هفبّيوي وِ اظ ططيك وشتت زضؾتي ثتِ فتطز

قىلگيطي قرهيز اًؿبىّب زض ؾٌيي  7-18ؾبلگي

هيضؾس «دَقف» اؾز ،وِ ّط وكَضي طجك انَل ٍ

اًجبم هيقتَز ٍ ايتي زٍضُ ؾتٌياي اؾتز وتِ افتطاز

ٌّجبضّتتبي ذتتَز آى ضا زض وشتتت زضؾتتي ثبظًوتتبيي

زؾز ون يه ؾَم ؾوط ذتَز ضا زض هتساضؼ ؾتذطي

هيوٌس.

هيوٌٌس ٍ ايي ظهبى ذَثي ثطاي قىل زازى شٌّيزّتب
هحؿَة هيقَز.

زض ايي سحميك اظ زٍ وكتَض ايتطاى ٍ ؾتَضيِ ًتبم
ثطزُ قسُ اؾز .وكَضّبيي وِ ّن هؿلوبى ّؿتشٌس ٍ

ثٌبثطايي ،زٍلزّب اظ ططيك وشتت زضؾتي ّوتَاضُ

ّن ًػبم آًْب هجشٌي ثط جوَْضي اؾزّ .طچٌتس هجتبًي

هفتتبّين ذبنتتي ضا وتتِ هتتَضز لجتتَل آًْبؾتتز ،ثتتِ

جْبىثيٌي آًْب سمطيجبً هكتبثِ اؾتز ،اهتب سفتبٍرّتبي

زاًفآهَظاى هٌشمل هيوٌٌتس ٍ دتيففتطو آًْتب ايتي

ثؿيبضي زض ًَؼ دَقف ٍ آضايف افطازقبى هتيثيٌتين.
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زض وكَض ايطاى لبًَى تجبة دؽ اظ اًمهة اؾتههي

ضهعگكبييّبي هشفبٍر هربطجبى ديبم ،ثِ وٌبض گصاقشِ

ايطاى سهَيت قس ٍ ّوِ افتطاز هىلّتف ثتِ اًجتبم آى

هيقَز ٍ قىل هشفبٍسي اظ ديتبم ( هشفتبٍر ثتب آًچتِ

ّؿشٌس.

سَليس قسُ) لطائز هيقَز.

اًساظُ تجبثي وِ زض ايطاى ثتطاي ثتبًَاى سهتَيت
قسُ اؾتز ،لتطل نتَضر ٍ زؾتز ٍ دبّتب اظ هتچ
اؾزٍ ،لي ٍلشي زض جبهؿِ هتيضٍيتن ٍ ثتِ هكتبّسُ
هيدطزاظين ،ايي گًَِ ًيؿز ٍ افطاز طيف هشٌتَؾي اظ
دَقف ضا ثطاي ذَز ايجبز وطزُاًتس وتِ گتبّي ًػتبم
تبون ثِ همبثلِ ثب آى هيدطزاظز ٍ طط ّبي هرشلفي ضا
ثطاي هجبضظُ ثب آى اجطا هيوٌس.
ثؿشِ ثِ ًتَؼ جبهؿتِدتصيطي افتطاز ،ؾتطهبيِّتبي
هرشلف ذبًَازگي آًْب ٍ ًَؼ آهتَظـ ٍ جْتبىثيٌتي
آًْتتب ٍ هحيطتتي وتتِ زض آى لتتطاض زاضًتتسً ،تتَؼ لجتتبؼ
دَقيسًكبى ًيع فطق هيوٌسٍ ،لي ّوِ ايي هَاضز ثبيتس
زض «گفشوبى اًمهة اؾههي» لطاض گطفشِ ثبقس ،زض غيط
ايي نَضر هَضز ثبظذَاؾز لطاض هيگيطًس.
لجبؼّب ثِ ه بثتِ ًوبزّتبيي زضهتيآيٌتس وتِ ًتَؼ
ثَزًوبى ٍ چگًَِ ثَزًوبى ضا هكترم هتيوٌٌتس .زض
ٍالؽّ ،ط فطزي ثب ًَؼ دَقف ذتَزَّ ،يتز ذتَز ضا
ثِ افطاز ًكبى هيزّس .ثِ زيگطاى هتيگَيتس :هتي وتي
ّؿشن ٍ اظ ايتي ططيتك ثتِ وتٌف اجشوتبؾي زؾتز
هيظًس ٍ ثب زيگطاى ثِ اضسجب اجشوبؾي هيدطزاظز.
ًػبم آهَظقي اظ وشت زضؾتي ثتِ ؾٌتَاى اثتعاضي
ثطاي اًشمبل هفبّين هَضز ًػط ذَز ،اؾشفبزُ هتيوٌتس ٍ
اييگًَِ اؾز وِ وشتت زضؾتي ثتِ ه بثتِ يته اثتعاض
ايتتسئَلَغيه زض ذتتسهز هٌتتبفؽ ًػتتبم ؾيبؾتتي ؾوتتل
هيوٌس .هربطجبى ّن ّوبىطَض وِ زض ؾطاؾتط سحميتك
ثِ آى اقبضُ قس ،ثِ قتىلّتبي گًَتبگَى ديتبمّتب ضا
وسگكبيي هيوٌٌس؛ زض ٍالؽ يب آًْب ضا ثبظسَليس هيوٌٌتس
يب زض ثطاثط آًْب زؾز ثِ همبٍهز هيظًٌسً .ىشِاي وتِ
ثبيس ثِ آى اقبضُ قَز ،ايي اؾز وِ همبٍهز ثِ هؿٌبي
هٌفي ًيؿز ،ثلىِ ثِ ايي هؿٌبؾز وِ ؾرشگيطيّتب ٍ
هحتتسٍيزّتتبي ديتتبم ثتتِ ٍاؾتتطِ اثشىبضؾوتتلّتتب ٍ
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