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بررسي ًظام ٍارُ هسائل هؼرفتي جاهؼِضٌاسي ايراى با تأكيذ بر آراء پَپر ٍ ّابرهاس


جَاد افطاركْي ،زا٘كيبض ٌط ٜٚػّ ْٛاػشٕبػي زا٘كٍب ٜثٛػّي ؾيٙب
پيواى پاكهٌص ،وبضقٙبؾي اضقس ػبٔؼٝقٙبؾي
چكيذُ

ايٗ ٔمبِ ٝثباؾشفبز ٜاظ ػٟبضچٛة ٘ظطي آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ ث ٝسحّيُ ٔؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ٔيدرطزاظز ٚ
ٔيوٛقس لبثّيزٞبي آضاء آٟ٘ب ضا زض وٕه ث ٝحُ ٔؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثطضؾي ٕ٘بيس .ايٗ ٔمبِ ٝثب سفىيه
ز ٚزؾشٔ ٝؿبئُ ػّٓ ث ٝزض ٖٚػّٕي  ٚثرط ٖٚػّٕري  ٚسفىيره ٔؿربئُ زض ٖٚػّٕري ثر ٝز ٚزؾرشٔ ٝؿربئُ ٔؼطفشري ٚ
غيطٔؼطفشئ ،يوٛقرس لبثّيرز ٞربي آضاء درٛدط ٞ ٚبثطٔربؼ ضا زض اضائر ٝضا ٜحرُ ثرطاي ٔؿربئُ زض ٖٚػّٕري ٔؼطفشري
ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثطضؾي ٕ٘بيس.
ٍاژُّای كليذی  :ػبٔؼٝقٙبؾي ايطأٖ ،ؿبئُ ٔؼطفشي ،دٛدطٞ ،بثطٔبؼ
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هقذهِ ٍ طرح هسألِ

زض ٔٛضز ٔؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ.

دؽ اظ ٌصقز چٙس ز ٝٞاظ ٚضٚز ػبٔؼٝقٙبؾي ث ٝايرطاٖ،

زض ايٗ ػب وٛقف ٔي قٛز ثب ٘ظط ثر ٝوبضٞربي ا٘ؼربْ

ٛٙٞظ ٘عاعٞبي ٔشؼسزي ثط ؾط أىبٖ ،يطٚضر ،وبضآٔرسي

قررس ،ٜسمؿرريٓثٙررسي ػرربٔغسررط ٔ ٚررٙظٓسررطي اظ ٔؿرربئُ

 ٚزيٍط ٔؿبئُ ايٗ ػّٓ  ٚؾبيط ػّ ْٛاػشٕبػي  ٚثَ ٝرٛض

ػبٔؼ ٝقٙبؾي زض ايطاٖ اضائ ٝقٛز  ٚػبيٍبٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي

وّي ػّ ْٛا٘ؿب٘ي زضٔيٌيرطزٔ .ؿربئُ ػبٔؼرٝقٙبؾري زض

ؤ ٝحٛض ايٗ وبض اؾز ،زض يه ٘مكر ٝوّريسرط ٔكررم

ايطاٖ حبنُ ثطٓٞوٙف ػٛأُ ٔشؼسز  ٚػسيسٜاي ٞؿرشٙس

قٛز .فبيس ٜايٗ زؾشٝثٙسي سؼيريٗ ٔٛلؼيرز  ٚػاطافيربي

و ٝثطذي ٘بظط ثر ٝػٙجرٞٝربي ػّٕري  ٚثطذري ٘ربظط ثرٝ

٘ظطي ثحض ايٗ ٔمبِ ٝاؾز.

ػٙجٞٝبي ٔؼطفشي ٘ ٚظطي ٞؿشٙس .آ٘چر ٝزض ايرٗ سحميرك
ثطضؾي ٔيقٛز ،ث ٝحرٛظ ٜچربِفٞرب ٔ ٚؿربئُ ٘ظرطي ٚ

دستِبٌذی هسائل ػلن

ٔؼطفشي ٔطثٔ ٌٛيقٛزٔ .ؿبئُ  ٚچبِفٞبي ٘ظرطي ضا اظ

ث ٝيه اػشجبض ٔيسٛاٖ ٔؿبئُ ػّٓ ضا ث ٝز ٚحرٛظ ٜسمؿريٓ

ٔٙبظط ٔشؼسزي ٔيسٛاٖ ثطضؾي وطزٔ ،ب٘ٙس :ػبٔؼٝقٙبؾري

ٕ٘ٛزٔ -1 :ؿبئُ ثط ٖٚػّٕي ٔ -2 ٚؿبئُ زض ٖٚػّٕي.

ػّٓ ،فّؿف ٝػّٓ  . ... ٚاظ آ٘ؼب ور ٝثؿريبضي اظ ٔؿربئُ ٚ

ٔؿبئُ ثط ٖٚػّٕي :ايٗ ٔؿبئُ ضا ٔيسٛاٖ ا٘شِٛٛغيره

چبِفٞبي ٘ظطي اظ ؾرٙد ٔؿربئُ فّؿرفي يرب ٔجشٙري ثرط

(ٞؿشيقٙبذشي) لّٕساز ٕ٘ٛزِٚ ،ي زض ايٙؼرب ُٕٔرن ٘ظرط

ٔفطٚيرربر ػسيررس ٜفّؿررفيا٘ررس ،زض ايررٗضؾرربِ ٝوٛقررف

٘يؿشٙس.

ٔي قٛز اظ ٔٙظط فّؿف ٝػّٓ ث ٝايٗ ٔؿبئُ ٍ٘طيؿش ٝقرٛز،
ثٙبثطايٗ ،اظ ٘ظطيربر ز ٚنربحت ٘ظرط ثطػؿرش ٝزض ايرٗ
حرٛظ ٜيؼٙري ورربضَ ضيٕ٘ٛرس دررٛدط  ٚيرٛضٌٗ ٞبثطٔرربؼ
اؾشفبزٔ ٜيقٛز.دٛدط يىري اظ ٕ٘بيٙرسٌبٖ ثطػؿرش ٝؾرٙز
فّؿف ٝسحّي ّي ٞ ٚبثطٔبؼ يىري اظ ٕٟٔشرطيٗ ٕ٘بيٙرسٌبٖ
ؾٙز فّؿف ٝلبض ٜاي اؾز و ٝاِجش ٝاظ زؾشبٚضزٞبي فّؿرفٝ

ػٛأُ زض ٖٚػّٕي :ايٗ ٔؿبئُ ضا ٔيسٛاٖ ث ٝز ٚزؾرشٝ
ٔؼطفشي  ٚغيطٔؼطفشي سمؿيٓ ٕ٘ٛز:
ػٛأُ زض ٖٚػّٕي غيط ٔؼطفشئ :ب٘ٙس ٔؿبئُ ؾبظٔب٘ي
و ٝزض ايٙؼب ُٕٔن ٘ظط ٘يؿشٙس.
ػٛأُ زض ٖٚػّٕي ٔؼطفشي :ايٗ ٔؿبئُ ضا ٔ ٓٞيسرٛاٖ
زض ز ٚؾُن زض ٘ظط ٌطفز:

سحّيّي ٘يع ؾٛز ٔيػٛيسٞ .بثطٔبؼ  ٚدٛدط سمطيجبً ث ٝيره

ٔؿبئُ ػبْ يب ػٟب٘ي :ايٗ ٔؿبئُ ثر ٝػبٔؼرٝقٙبؾري ٚ

زٚض ٜظٔب٘ي سؼّك زاض٘س  ٚزض ٔجبحرض ٘ظرطي ايرٗ ػّرْٛ

ػّ ْٛاػشٕربػي ثرَ ٝرٛض وّري زض ؾرُن ورنٖ ػٟرب٘ي

ٔجبحض ٕٟٔي ضا اضائٕٛ٘ ٝزٜا٘س  ٚثب يىرسيٍط ٘يرع َرط

ٔطثَٙٛس ،قبُٔ:

ثحض  ٚػسَ فىرطي ثرٛزٜا٘رس (ٞرٛبة .)1378 ،زض ٔرٛضز
ديكي ٝٙسحميك ٔٛضزي يبفز ٘كس.

اضسجبٌ ثب زيٍط حٛظٜٞبي ٔؼطفشي  :زض ايٙؼب ُٕٔن ٘ظط
٘يؿز.

اٞسافي و ٝايٗ دػٞٚف ز٘جبَ ٔيوٙس ،ػجبضسٙساظ:

ٔؿبئُ  ٚچبِفٞبي ٔؼطفزقٙبذشي  ٚضٚـقٙبذشي

ٔ .1كرم ٕ٘ٛزٖ ٔؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ

 -ػّٓ ثٛزٖ ػبٔؼٝقٙبؾي :آيب ػبٔؼٝقٙبؾي ػّٓ اؾز؟

 .2ثطضؾررري زؾرررشبٚضزٞبي درررٛدط ٞ ٚبثطٔررربؼ ثرررطاي
ػبٔؼٝقٙبؾي
 .3وٛقف زض ػٟز وبضثؿز ايسٜٞبي دٛدط ٞ ٚبثطٔربؼ

( ضايٗ)1382 ،

 أىبٖ قٙبذز ػٛأغ زيٍرط ٘ ٚؿرجيز فطٍٙٞري :آيربثبيس ٕٞبٖ وؽ يب اظ ٕٞبٖ وؿبٖ ثبقي سب آٖ ورؽ يرب آٖ
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

وؿبٖ ضا ثكٙبؾي؟ (ِٛٞيؽ 1383 ،سطيهِ 1384 ،يشُٚ 1381 ،

هسائل هؼرفتي جاهؼِضٌاسي ايراى

ضٚثٙكشبيٗ.)1386 ،

ايٗ ٔؿبئُ ضا ٔيسٛاٖ چٙيٗ زؾشٝثٙسي  ٚفٟطؾز ٕ٘ٛز:

 ػمن٘يز :آيب ثبيرس فطيرٕبٖ ايرٗ ثبقرس ور ٝزيٍرطأٖٛػٛزاسي ػمن٘يا٘س؟ (سطيً 1384 ،ثٙش ٚ ٖٛوطايتٚ 1384 ،

اضسجبٌ ثب زيٍط حٛظٜٞبي ٔؼطفشي  :زض ايٙؼب ُٕٔن ٘ظط
٘يؿز.

في.)1384 ،
 ػيٙيز :آيب ٔيسٛا٘يٓ زضوري ػيٙري اظ زيٍرطاٖ زاقرشٝثبقيٓ؟ (سطيً ٚ1384 ،في.)1384 ،
ٚ -الؼيز – اضظـ :آيب ثبيسٞب /اضظـٞب ضا ٔريسرٛاٖ اظ

هسائل ٍ چالصّای هؼرفتضٌاختي ٍ رٍشضٌاختي
ػن ٜٚثط ٔؿبئُ ػبْ ػٟب٘ي ثٛٔ ٝاضز ذبل ظيط ٔيسرٛاٖ
اقبضٕٛ٘ ٜز:

أررٛض ٚالررغٞ /ؿررزٞررب اؾررشٙشبع ٕ٘ررٛز؟  ٚزض حررٛظٜ

ثحررطاٖ زض ثٙيبزٞرربي ػمن٘يررز :ا٘سيكررٕٙساٖ ٔؼبنررط

ػبٔؼٝقٙبؾي :آيب ػبٔؼٝقٙبؼ ٔيسٛا٘رس اظ آٖ حيرض ورٝ

ثؿيبضي ث ٝيؼف زض ؾٙزٞبي ػمن٘ي  ٚظيؿز ثْٞٛبي

ػبٔؼٝقٙبؼ اؾز ،زاٚضيٞبي اضظقي  ٚاحىربْ اضظقري

ػمن٘ي زض ايطاٖ ورٔ ٝحهر َٛػٛأرُ ٔشؼرسز سربضيري-

نبزض ٕ٘بيس؟ (ضٚٚر ٚ 1389 ،سطيً.)1384 ،

اػشٕبػي -فطٍٙٞي ٔرشّف اؾزٞ ،كساض زازٜا٘س (ؾطٚـ،

 ٔؿأِ ٝسحٛيُ (سمّيُ) :آيب ػبٔؼٝقٙبؾي ضا ٔيسٛاٖ ثرٝضٚاٖقٙبؾي فط ٚوبؾز؟ (ِيشُ)1381 ،

َ 1376جبَجبييَ .)1379 ،جبَجبيي ٔيٌٛيس« :ػّ ْٛاػشٕبػي
ػسيس ...ث ٝز٘جبَ سح َٛزض ٔجب٘ي ٔؼطفشي زض فّؿف ٝػسيس

 -فطزٌطايي يب ػٕغٌطايي ضٚـقٙبذشي :آيب ورُٞرب يرب

سأؾيؽ قس  ٚاظ ايٗ حيض ،ثحض ٔؼطفزقٙبؾي زض ػّْٛ

ػٕغٞب ٔيسٛا٘ٙس وٙكٍط ثبقٙس؟ يب وٙفٞرب فمرٍ اظ فرطز

اػشٕبػي زاضاي إٞيز ثؿيبضي اؾز .ػٕسٜسرطيٗ ػّرز

ا٘ؿب٘ي نبزض ٔي قٛز  ٚثبيس وٙفٞبي ػٕؼي ظبٞطي ضا

ػسْ ديكطفز ػّ ْٛاػشٕبػي زض وكٛضٞبيي ٘ظيط ايطاٖ ضا

ث ٝافطاز فط ٚوبؾز؟ (ِيشُ)1381 ،

٘يع ثبيس زض ثيسٛػٟي يب ثٟشط ثٍٛييٓ زض أشٙبع سٛػر ٝثرٝ

 -سجييٗ ،ف ،ٟٓسفؿيط ،ضٞبيي :آيب ػبٔؼٝقٙبؾي ،ثبيرس ثرٝ

ٕٞيٗ ٔجب٘ي ػؿشؼ ٛوطز» (َجبَجربيي .)212 :1379 ،إٞيرز

سجييٗ ثطؾس يب ف ٚ ٟٓسفؿيط يب سطويجري اظ آٟ٘رب يرب ضٞربيي

ايٗ ٘ىشٚ ٝلشري آقرىبضسط ٔريقرٛز ور ٝزض وٙربض ؾررٗ

ا٘ؿبٖٞب؟
 ضئبِيؿٓ يب آ٘شي ضئبِيؿٓٔ :جٙبي فّؿفي ػّ ْٛاػشٕبػيچ ٝثبيس ثبقس :زيسٌبٞي ضئبِيؿشي يب آ٘شي ضئبِيؿشي؟
 ديفثيٙي :آيب ػبٔؼٝقٙبؾي ٔيسٛا٘س دريفثيٙري وٙرس؟(ضايٗ)1382 ،

 ضٚـ ػّٓ :آيب ػّٔ ْٛرشّف ضٚـ ٚاحسي زاض٘رس يربضٚـٞبي ٔرشّف زاض٘س؟ ػبٔؼٝقٙبؾي ٔي سٛا٘س يرب اٌرط
ٔيسٛا٘س ،ثبيس اظ ضٚـ ػَّ ْٛجيؼي ديطٚي ٕ٘بيس؟

ٞبثطٔبؼ لطاض ٌيطز و :ٝسهبز

٘يؿرز ورٞ ٝرط ػبٔؼر-ٝ

قٙبؾي ٞطٌبٔ ٜيذٛاٞس ث ٝيه ٘ظطي ٝػبْ زضثبض ٜػبٔؼرٝ
زؾز يبثس٘ ،بٌعيط اؾز ثب ٔكىُ ػمن٘يرز زض ٞرط ؾرٝ
ؾررُن ٔٛاػرر ٝقررٛز (فطا٘ظررطي ،ضٚـقٙبؾرري ،حررٛظٜ
سؼطثي)ٞ( ،بثطٔبؼ.)17 :1384 ،

غّجرر ٝضٚيىررطز قررج ٝدٛظيشيٛيؿررشي  ٚوٕ ريٌطايرري ثررط
سحميمبرَ :جك ُٔبِؼٝاي و ٝوچٛيبٖ  ٚوطيٕي ثط ٔمببر
٘بٔرر ٝػّرر ْٛاػشٕرربػي ،ضؾرربِٞٝرربي وبضقٙبؾرري اضقررس
ػبٔؼٝقٙبؾي َ ٚطحٞبي ا٘ؼبْ قس ٜزض ٔؤؾؿ ٝسحميمبر
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اػشٕبػي زا٘كٍب ٜسٟطاٖ سب ؾبَ  1382ا٘ؼبْ زازٜا٘رس ،ثرٝ

اضسجبٌ ثب ايٗ وبض ٍ٘بضـ يبفشٝا٘سٔ ،ؼطفي ق٘ٛس.

ايٗ ٘شيؼ ٝضؾيسٜا٘س و ٝزض ايطاٖ ػبٔؼٝقٙبؾي ٔؿبٚي ثرب

كارل ريوًَذپَپر ()2991-2991

وبض دٛظيشيٛيؿشي  ٚحشي ديٕبيكي سّمي قرس ٜاؾرز  ٚزض

دٛدط زضحٛظٜٞبي ٔشؼسزي ٘ظطيٝدطزاظي ٕ٘ٛز ٜاؾرز ورٝ

ٚالغ ٘ ٝدٛظيشيٛيؿٓ و ٝقج ٝدٛظيشيٛيؿٓ ثط ػبٔؼٝقٙبؾري

اظ آٟ٘ب ٔيسٛاٖ ث ٝفّؿف ٝػّرٓ ،فّؿرف ٝؾيبؾرز ٘ ٚظطيرٝ

ايطاٖ حبوٓ ثرٛز ٜاؾرز (وچٛيربٖ -وطيٕري.)30-29 :1385 ،

اػشٕبػي اقبضٕٛ٘ ٜز.

وطيٕرري  ٚافررطٚؽ ٘يررع زض سحميمرربر ثررط غّجرر ٝضٚيىررطز

اظ ٔيبٖ آضاء سمؿيٓثٙسي فٛق آ٘چ ٝزض اضسجبٌ ٔؿشميٓ ثب

دٛظيشيٛيؿشي نحٔ ٝريٟ٘ٙرس (وطيٕري 162 :1389 ،افرطٚؽ ،

ايٗ وبض اؾز ،اظ لؿٕز اِف 1ػّٓقٙبؾي  ٚاظ اِف 2أط

. )69 :1386

ٚالرغ  ٚاضظـ  ٚاظ لؿرٕز اِرف٘ 3ظطير ٝؾر ٝػٟربٖ ٚ

فمساٖ چبضچٛة ٘ظطي ٔكرم زض ثؿيبضي سحميمبر :
وطيٕي ث٘ ٝمُ اظ ازضيؿي ثيبٖ ٔيزاضز ؤ %45 ٝمببر زض
ٔؼنر ٔؼشجط فبلس چبضچٛة ٘ظطي ثٛز٘س (وطيٕري:1389 ،
ل.)162

ضئبِيؿٓ  ٚػبيٍبٔ ٜشبفيعيه  ٚوُ لؿٕز ة ثب ايرٗ وربض
اضسجبٌ زاض٘س ؤ ٝجؿٌٛسط ثحض ٔيق٘ٛس:
فّؿف ٝدٛدط :فّؿف ٝوّي دٛدط نٛضر ثؿٍ يبفش ٝفّؿفٝ
ػّررٓ اٚؾررزٚ .ي ٔؼشمررس اؾررز ٕٞررٔ ٝررطزاٖ  ٚظ٘رربٖ

يؼف ٘ظطيٝدرطزاظي :يىري اظ ٔؿربئُ َرطح قرس ٜزض

فيّؿ ٛا٘س ،ثطذي ثيكشطٔ ٕٝٞ .رطزْ فيّؿر ٛا٘رس (ِٚرٛ

ٔٛضز ػبٔؼٝقٙبؾري ايرطاٖ ٔؿرأِ ٝفمرط ٘ظطيرٝدرطزاظي ٚ

٘بآٌب )ٜچٚ ٖٛاػس ديكساٚضيٞبي فّؿفيا٘س و ٝثؿريبضي

ػبيٍب٘ ٜظطيٝدطزاظي زض ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثرٛز ٜاؾرز.

ضا ٘بآٌبٞب٘ ٝدصيطفشٝا٘سِ .ع٘ ْٚمبزي آٟ٘رب زفربع اظ فّؿرفٝ

يرره ايررس ٜايررٗ اؾررز ورر ٝزض ػبٔؼررٝقٙبؾرري ايررطاٖ

حطفٝاي اؾز (دٛدط. )228 -218 :1382 ،

٘ظطي ٝدطزاظي ٚػٛز زاضز ،أرب ؾربظ  ٚوبضٞربي ٔؼطفري ٚ

فّؿف ٝػّٓ دٛدط٘ :ظطي ٝػّٓ دٛدط زض سمبثُ ثب ٘ظطي ٝػّٓ

قٙبذز  ٚػعْ قٙبذز ٘ظطيربر زيٍرطاٖ ٚػرٛز ٘رساضز

ضايغ ظٔبٖ ا ٚيؼٙي دٛظيشيٛيؿٓ قىُ ٌطفز ؤ ٝرسَ آٖ

(سٟٙبيي 1387 ،اضٔىي1389 ،ع) ،أب زض ٔمبثرُ ػرس ٜزيٍرطي

چٙيٗ ثٛزٔ :كبٞس  ٜسؼٕيٓ اؾرشمطايي  فطيري ٝ

ٔؼشمس٘س ،زض ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ زچبض فمط ٘ظطيرٝدرطزاظي

آظٔ  ٖٛزضنٛضر اطجربر  لرب٘ ٖٛػّٕري ٔؿرؼُ

ٞؿشيٓ.

(ٍٔي)6: 1359 ،

أىبٖ يب أشٙبع ػّٓ ثٔٛي :ايٗ ٔؿرأِ ،ٝثؿريبض چربِف

٘عز دٛدط ،ػّٓ اظ ٔؿبئُ آغبظ ٔيقٛز ،ؾذؽ ٔيوٛقيٓ

ثطاٍ٘يع ثٛزٞ ٚ ٜؿز  ٚازثيبر ٌؿشطزٜاي  ٓٞزض اَرطا

ثطاي ٔؿبئُ ضا ٜحُ اضائ ٝزٞيٓ (حسؼٞبي ػؿرٛضا٘ٚ )ٝ

ثٚ ٝػٛز آٔس ٜاؾز  ٚنرطفبً ٔؿرأِٝاي ٘ظرطي ٘يؿرز ٚ

ؾذؽ زضنسز ثطا٘ساذشٗ يب اثُبَ ٘ظطيبر ثطٔيآييٓ  ٚاٌط

ػٙبنط ٞرٛيشي ٞرٓ زض آٖ ٔرسذّيز زاضز حشري اضٔىري

ٔٛفك ٘كٛيٓ ،آٟ٘ب ضا ث ٝنٛضر حسؾي ٔٛلز ٔيدرصيطيٓ

ٔؼشمس اؾز ثيكشط أطي اؾز ؾيبؾي سب ا٘سيكٝاي (اضٔىي،

( ٘ ٝلب٘.)ٖٛ

 ،1389اِف. )33 :

چْارچَب ًظری تحقيك
زض ايٙؼب وٛقف ٔي قٛز سب آضاء درٛدطٞ ٚبثطٔربؼ ور ٝزض

ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

ًوَدار  -2حَزُّای ًظريِپردازی پَپر

ًوَدار - 1هذل ػلن پَزيتيَيستي ٍ ًقذّای پَپر بر آى
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ًوَدار -3هذل ػلن پَپر

زض ٔؼٕٛع ،ثطاي ٔمبيؿٛٔ ٝاضز افشطاق دٛدط ثب دٛظيشيٛيؿزٞبي حّمٚ ٝيٗ ػس َٚظيط ٔٙبؾت ث٘ ٝظط ٔيضؾس:
جذٍل -2هقايسِ حلقِ ٍيي ٍ پَپر
هَضَع
ثطاي ف ٟٓػّ ْٛچ ٝچيرع ضا ثبيرس ُٔبِؼرٝ
وٙيٓ؟
٘مُ ٝقطٚع زض سحميك ٔب چيؿز؟
ٚاحسٞبي ٔفٟٔٛي دبي ٝوسأٙس؟
چٍ ٝ٘ٛث ٝسئٛضيٞبي ػّٕي ٔيضؾيٓ؟

پَپر

حلقِ ٍيي
ؾبذشبض ػّٓ

ضقس ػّٓ

ٚالؼيبر ٔ ٚكبٞسار
ػجبضار دطٚسىُ
ؾبز ٜوطزٖ ٔٛيٛػبر -اؾشمطاء

ٔؿبئُ
فطييبر ٔٛلز
فطايٙررس حررسؼ  ٚاثُرربَ -حررسؼٞرربي
ػؿٛضا٘٘ ٚ ٝمبزي ثيأبٖ
دبي ٝؾرشي ثطاي زا٘ف ٚػٛز ٘ساضزٕٝٞ .
زا٘ف حسؾي اؾزٔ ،ب٘ٙس سيطنٞبي فطٚ
ضفشر ٝزض ثربسنق ور ٝسبحرسي ور ٝثررطاي
سحٕررُ ثرربض وٙرر٘ٛي زا٘ررف ٔررب وفبيررز
ٔيوٙٙس ،دبييٗ ثطزٔ ٜيق٘ٛس.
انُ سٕييع ،ثيٗ سئٛضيٞربي اثُربَدرصيط
ػّٕي  ٚاثُبَ ٘بدصيط غيطػّٕي ذٍوكي
ٔيوٙس.

دبيٞٝبي زا٘ف وسأٙرس؟ آيرب آ٘ؼرب زا٘رف
لُؼي ٔ ٚؿّٓ ٚػٛز زاضز؟

دبي ٝؾرز زا٘ف حمبيك ،دبي ٝحبنُ اظ
ٔكرربٞسار  ٚثيرربٖ قررس ٜزض ػٕررنر
دطٚسىُا٘س.

چٍ ٝ٘ٛثريٗ زا٘رف ػّٕري  ٚغيرط ػّٕري
سٕبيع ٔي ٟ٘يٓ؟

ثٚ ٝؾيّ ٝانُ سحميكدصيطي ٔؼٙب و ٝثيٗ
زا٘ف ػّٕي  ٚغيط ػّٕي ذٍ ٔي وكس.

ث٘ ٝمُ اظ (فطيٕٗ  ٚاؾىِٛيٕٛؾىي)487 :1987 ،

اثُبَدصيطيٞ : 1ط ػبِٕي ثبيس ثشٛا٘س ٔؼيٗ وٙرس ور ٝزض

اٌط فطو وٙيٓ و ٝلًبيبي ػّٕي لُؼي  ٚيميٙي  ٓٞديرسا

نٛضر ٚلٛع وساْ ٚالؼ ٝزؾز اظ ؾررٗ ذرٛز ذٛاٞرس

قرر٘ٛس ،ثرربظ ٞررٓ ايررٗ لُؼيررز شضٜاي اظ اثُرربَدررصيطي

وكيس .اثُبَدصيطي ٔؼٙبيي ػع سؼطثٝدصيطي ٘رساضز حشري

(سؼطثٝدصيطي) قربٖ ٕ٘ريوبٞرس (ؾرطٚـ.)475: 1388 ،

1

آ٘چرر ٝػّررٓ ضا اظ غيررط ػّررٓ (ٔشبفيعيرره)  ٚقررج ٝػّررٓ
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

(ٔبضوؿيؿٓ ،ضٚا٘ىبٚي) ػسا ٔريوٙرس ٘ ٚيرع ضٚـ ػّرٓ

أب دبؾد ث ٝؾؤاَ زضؾز ايٗ اؾز :ثب ٘مرس ٘ظطيرٞٝرب يرب

ٔحؿٛة ٔيقٛز اثُبَدصيطي اؾز( .دبؾد ث ٝزٔ ٚؿرأِٝ

فطييٞٝبي زيٍطاٖ  ٚذٛزٔبٖ .ؾٙزٔ ،كبٞس ،ٜاؾرشسبَ،

سحسيس  ٚاؾشمطاء) .اثُبَدصيطي أطي شٔ ٚطاست اؾز .ثرب

ٔىبقف ٚ ٝسريُ ُّٛٔ ٕٝٞثٙس ،أب ٞيچيه حؼيز ٘ساض٘س.

افعايف زضػ ٝاثُبَدصيطي زضػبر وّيز  ٚزلز آٖ ٘يرع

قٙبذز اظ آغبظ سب دبيبٖ ا٘ؿب٘ي اؾز .اٌط قٙبذز فُطي

افعايف ٔييبثس (دٛدط1381،ة)

(ٔبزضظازي) ضا وٙبض ثٍصاضيٓ ،ؾٙز چ ٝاظ ِحربِ وٕري ٚ
چ ٝويفي ٕٟٔشطيٗ ؾطچكٕ ٝزا٘بيي اؾز .قٙبذز ثرسٖٚ

هؼرفتضٌاسي پَپر

ؾٙز ٘بٕٔىٗ اؾز أب ٓٞ ،ؾرٙز ٞ ٚرٓ قرٙبذزٞربي

ٔؼطفز  « ٝ٘ :ثبٚض نبزق ٔٛػ٘ 1»ٝر «ٝثربٚض ٔٛػر ٝلبثرُ

فُطي ٔب ٔؿشّعْ آظٔ ٖٛا٘شمبزيا٘س (دٛدط.)83 -10 :1380 ،

اػشٕبز »  « ٝ٘ ٚثبٚض ٔٛػ ٝسحميك دصيط» ور ٝحرسؼٞرب ٚ

ا٘ٛاع ٔؼطفزقٙبؾري :ا ٚز٘ ٚرٛع ٔؼطفرز قٙبؾري ضا

فطو ٞربيي اؾرز ور ٝاظ ػب٘رت وٙكرٍطا٘ي ورٚ ٝاػرس

سفىيه ٔيوٙس  :اِف :ذٛـثيٙب٘ :ٝأىبٖ قرٙبذز ػربِٓ

سٛا٘بيي ٞبي ازضاوي ٞؿشٙس ،ثطاي ف ٚ ٟٓقٙبذز ٚالؼيرز

ثطاي ٔب ( يب بالُ ػسٜاي اظ ٔب) ٚػٛز زاضز ة :ثسثيٙب٘ر:ٝ

«زض ٞط ػطن »ٝفطا فىٙسٔ ٜيقٛز ( دبيب.)13 :1386 ،

ٔررب ٞطٌررع لرربزض ثرر ٝقررٙبذز ػرربِٓ ٘يؿررشيٓ. .دررٛدط ثررٝ

يبزٌيطي  :نرطفبً اظ َطيرك وٛقرف  ٚذُرب نرٛضر

«ذٛـثيٙي ٘مبزا٘ٔ »ٝؼشمس اؾرز ور ٝايرٗ ٘ىشر ٝضا زضن

ٔيٌيطز ٝ٘ ،سساػي ٘ ٚر ٝقرطَي قرسٖ » (درٛدط  ٚزيٍرطاٖ،

ٔي وٙس و ٝذُب وطزٖ أرطي ا٘ؿرب٘ي اؾرز  ٚسؼهرت ٚ

 :1379ل .)94اِجشٙٔ ،ٝشمساٖ ٌفشٝا٘س ٘مس ا ٚث ٝقطَي قسٖ

وٛسٝفىطي ٔؼٕٛبً وٛقكي اؾز ثرطاي ذربٔٛـ ورطزٖ

ث ٝقطَي ؾبظي ونؾيه ٚاسؿ٘ٛي ٚاضز اؾز ٝ٘ ،قرطَي

٘ساي قهٞبي ذٛز آزٔي (دٛدط.)376 -354 :1384 ،

ؾبظي وٙكٍط اؾىيٙط (زٞٛ٘ٚر .)63 :1374 ،ٛػّٕر ٝوّيرسي

ٔؼطفز قٙبؾي سىبّٔي :اٌط قٙبذز اظ ٔؿربئُ آغربظ

سمطيجبً  ٕٝٞآطبض دٛدط ايٗ اؾزٔ« :يسرٛا٘يٓ اظ ذُبٞبيٕربٖ

ٔيقٛز ٔ ٚؿبئُ اظ ٘ظطيٞٝبي ديكيٗ ظازٔ ٜيق٘ٛس  ٚايٗ

ثيبٔٛظيٓ».

ؾيط ضا سب ث ٝآذط ث ٝػمت ثجطيٓ ،زض ٟ٘بيز ث ٝقٙبذزٞبي

آٌبٞي :ا ٚاِٚيٗ  ٚسٟٙب فطزي اؾز و ٝذبَط ٘كبٖ وطز

فُطي يب ٔبزضظازي ٔيضؾيٓ .ا٘ؿبٖ ثب ٘ٛػي ا٘شظربضار يرب

ٔؿأِ ٝسأطيط ش ٗٞثط ثسٖ ثٔ ٝؿأِ ٝػبٔشطي ٔطثر ٌٛاؾرز،

ٌطايفٞبي ٔبزضظازي ٔشِٛس ٔي قرٛز ور ٝا ٚضا ثرب ػٟربٖ

يؼٙي ٘ح ٜٛسأطيط ايسٜٞب ( ػٟبٖ  )3ثط ثرسٖ ( ػيٕرع:1379 ،

ذبضع ثٚ ٝاوٙف ٚا ٔريزاضز  ٚاِجشرٕٔ ،ٝىرٗ اؾرز ايرٗ

 .)35 -34ثّىٕٛض درٛدط  ٚقربٌطزـ اوّرع ضا سمطيجربً سٟٙرب

ا٘شظبضار ثطآٚضز٘ ٜك٘ٛس.

ٕ٘ٔ ٝ٘ٛسضٖ ز ٚثبٚضي (ػسايي ش ٚ ٗٞػؿٓ) ٔيزا٘س ورٝ

نسق :دٛدط ث٘ ٝظطئُ ٝبثمرز نرسق ور ٝلرسيٕيشطيٗ

اظ ش ٗٞغيط ٔبزي  ٚذٛزآٌب ٜؾررٗ ٌفشٙرس ،ور ٝاظ ٔارع

سئٛضي نسق اؾز ،ث ٝذهٛل ثب زفبع ػسيرس سبضؾرىي
2

ٔبزي آٌبٔ ٜؼعاؾز ٔ ٚيسٛا٘س اظ َطيك وٙفٞبي ٔشمبثُ

لبئُ اؾز .دٛدط ٔف ًٖٕٛٔ« ْٟٛنرسلي» « ٚسمرطة ثرٝ

ثط ٔاع سأطيط ثٍصاضز (ثّىٕٛض.)504 :1388 ،

حميمز» ضا ٘يع اثساع ٕ٘ٛز.

ٔٙبثغ ٔؼطفز :دطؾف اظ «ؾطچكرٕٟ٘ ٝربيي قرٙبذز

٘ؿجيٌطايي ٚ :ي ٘ؿجيٌطايي ضا يره ٔرس ٔريزا٘رس ٚ

چيؿز؟ » دطؾكي ٘بزضؾرز اؾرز .زضؾرز ايرٗ اؾرز

٘ؿجيٌطايي ػمّي  ٚاذنلي ضا ثعضٌشطيٗ ثيٕبضي فّؿرفي

ثذطؾيٓ« :چٍٔ ٝ٘ٛيسٛا٘يٓ اقشجب ٜضا وكف  ٚضفغ وٙريٓ؟».

ػهط ٔب ٔيزا٘س  ٚزضٔبٖ آٖ ضا :يه ٚػرس٘ ٜظطير ٝنرسق

1

2

Justified true belief

Truth content
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سبضؾىي +وٕي سمرطة ثر ٝنرسق درٛدط +احشٕرببً وٕري

سؼبضيف ٔؼطفز ػّٕي زؾز ٕ٘يذٛضز ،فمٍ ظثبٖ آٖ وٙس

قٙبذزقٙبؾي غيط سؼجرسي درٛدط ٔريزا٘رس ( درٛدط:1377 ،

ٔيقٛز ،چ ٖٛثطچؿتٞبي اذشهبضي ضا حص

وطزٜايرٓ.

.)1274 -1273

(دٛدطٔ .)665 -660 :1377 ،ؼطفزقٙبؾي دٛدط  ٚإٞيرز آٖ

انبِز ٔبٞيز  ٚانبِز سؿٕي ٝضٚـقٙبذشي :انربِز

ثطاي ػبٔؼرٝقٙبؾري ضا ٔريسرٛاٖ زض لبِرت ػرس َٚظيرط

سؿٕي ٝزض ٔمبثُ انبِز ٔبٞيز اؾز يؼٙي ػّٕر« ٝسِٛرٝ

ذننٕٛ٘ ٝز:

ثچ ٝؾً اؾز» دبؾري اؾز ثطاي ؾؤاَ «ثچر ٝؾرً ضا
چ ٝثٙبٔيٓ؟» ٘ « ٝس ِٝٛچيؿرز؟» .حشري ثرب حرص

سٕربْ

جذٍلً – 1ظريِپردازی پَپردر حَزُ هؼرفتضٌاسي
حَزُ
ًظريِپردازی

آراء پَپر

ٔؼطفز

يبزٌيطي
آٌبٞي

ٔؼطفز قٙبؾي

تَضيح
حسؼٞب  ٚفرطوٞربيي اؾرز ور ٝاظ ػب٘رت
وٙكٍطا٘ي وٚ ٝاػس سٛا٘بييٞبي ازضاوي ٞؿشٙس،
ثطاي ف ٚ ٟٓقٙبذز ٚالؼيز «زض ٞرط ػطنر»ٝ
فطا فىٙسٔ ٜيقٛز.
نطفبً اظ َطيك وٛقف  ٚذُب ٝ٘ ،سساػي ٘ ٚرٝ
قطَي قسٖ
سأطيط ش ٗٞثط ثسٖ ثٔ ٝؿأِ ٝػبٔشط سأطيط ايرسٜٞرب
(ػٟبٖ  )3ثط ثسٖ ٔطث ٌٛاؾز.
ؾٙزٔ ،كبٞس ،ٜاؾشسبَٔ ،ىبقف ٚ ٝسريُ ٕٝٞ
ُّٔٛثٙس ،أب ٞيچيه حؼيز ٘ساض٘س

كاربرد در جاهؼِضٌاسي
ٔؼطفررز ػيٙرري ثرر ٝسؼرربٔنر ثرريٗ
وٙكٍطاٖ ػطن ٝػبٔؼٝقٙبؾي ٚاثؿرشٝ
اؾز ِ .صا اٌط ػبٔؼٝقٙبؾي ث ٝز٘جربَ
ػيٙيز اؾز ،ثبيرس آٖ ضا زض ٌؿرشطـ
ايٗ سؼبٔنر ػؿشؼ ٛوٙس .
ٔفْٟٛدطزاظي ػبٔؼٝدصيطي  ٚزضن آٖ،
٘مس ٔىشت ضفشبضٌطايي
ٔؿأِ ٝسىٛيٗ ذٛز

٘مررسي ثررط ا٘سيكرر ٝفٛوررٔ ٚ ٛمِٛررٝ
ٔٙبثغ ٔؼطفز
سجبضقٙبؾي
اضسجرربٌ سٛؾررؼ ٝاػشٕرربػي ٔ ٚؼطفررز
ا٘ٛاع
ذٛـثيٙب٘ ، ٝثسثيٙب٘ ،ٝذٛـثيٙي ٘مبزا٘ٝ
قٙبؾي
ٔؼطفزقٙبؾي
إٞيرز ظثربٖ ثرطاي ٘ظطير ٝاػشٕرربػي
ٔؼطفرررزقٙبؾررري ا٘ؿرربٖ ثررب ٘ررٛػي ا٘شظرربضار يررب ٌررطايفٞرربي ا٘ؿبٖٞب ٔيسٛا٘س ثب وٕه ظثبٖ فطيريٝ
ٔبزضظازي ٔشِٛس ٔيقٛز.
سىبّٔي
ثؿبظ٘س.

نسق

ُٔبثمز ثب ٚالغ

٘ؿجيٌطايي

ثعضٌشطيٗ ثيٕبضي فّؿفي ػهط ٔب

انبِز ٔبٞيرز ٚ
حشي ثب حص سٕربْ سؼربضيف ٔؼطفرز ػّٕري
انررربِز سؿرررٕيٝ
زؾز ٕ٘يذٛضز ،فمٍ ظثبٖ آٖ وٙس ٔيقٛز.
ضٚـقٙبذشي

ٞط ٘ظطي ٝػبٔؼٝقٙبذشي ؤ ٝسػي ذجط
زازٖ اظ ػرربِٓ ٚالررغ ثبقررس ،زضورري اظ
نسق ضا ٔفطٚو ٌطفش ٝاؾز.
٘مس ٘ظطيربر دؿرز ٔرسضٖ زض حيُرٝ
ػبٔؼٝقٙبؾي
٘فررٛش انرربِز ٔبٞيررز ضٚـقررٙبذشي
زضػّرر ْٛاػشٕرربػي يىرري اظ زبيررُ
ٚادؽٔب٘سٌي آٟ٘بؾز
) ٔٙجغِٛٔ :فبٖ)
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

ّستيضٌاسي پَپر

حٛظ ٜػّٓ  ٓٞث ٝضئبِيؿٓ ػّٕي ثبٚض زاضز .ضئبِيؿٓ ػّٕي

ٔشبفيعيرره ٚ :ايٍٙرربضسٙط ٔؼشمررس اؾررز :دررٛدط زض حررٛظٜ

يؼٙي ل َٛثٚ ٝالغ ٕ٘ب ثٛزٖ (ٔكرط ) ٌٚػّرٓ سؼطثري ثرب

ٔشبفيعيه ٘ىبر وبٔنً ػسيسي اضائ ٝوطز ٜاؾز  ٚايٗ ثرٝ

٘ظطي ٝوّي ضئبِيؿٓ ٔشفبٚر اؾز ( دبيرب.)120 -114 :1379 ،

ٞيچ ٚػ ٝآؾبٖ ٘يؿز .وٕشط وؿي ديسا ٔيقٛز و ٝث ٝايٗ

ٞؿشي قٙبؾي دٛدط  ٚإٞيز آٖ ثرطاي ػبٔؼرٝقٙبؾري ضا

ٔؿبئُ ػبٚزا٘ي فّؿف ٝزيسٌبٜٞبي ػسيرسي ايربف ٝوٙرس

ٔيسٛاٖ زض لبِت ػس 3 َٚذننٕٛ٘ ٝز.

(دٛدط  ٚزيٍطاٖ٘« .)104 :1379 ،ظطيٞٝبي ٔشبفيعيىي ٔيسٛا٘ٙس

فّؿف ٝاذنقٌ:شّي ث٘ ٝمُ اظ آضيشبع ٔريٌٛيرس « :فّؿرفٝ

٘ؿجز ث٘ ٝمس  ٚاؾشسبَ حؿبؼ ثبقٙس ،چرطا ورٕٔ ٝىرٗ

دٛدط يه وطيؿشبَ قرفب

ٔريقرٛزٚ ،لشري ٔرب آٖ ضا ثرب

اؾز وٛقفٞبيي ثبقٙس ثطاي حُ ٔؿربئُ ٔؿربئّي ورٝ

ػيٙىرري اذنلرري ثٍٙررطيٓ» (ٌشّرري.)424 :2002 ،زضايٙؼررب

احشٕببً ٘ؿرجز ثر ٝضاٜحرُٞربي ذرٛة  ٚوٕشرط ذرٛة

نطفب ثٔ ٝؿبِ ٝأرط ٚالرغ  ٚاضظـ ور ٝزض فّؿرف ٝػّرْٛ

حؿرربؼا٘ررس) (دررٛدط .)290 -291 :1384 ،دررٛدط ٔرريٌٛيررس:

اػشٕبػي حبئع إٞيز اؾز دطزاذشٔ ٝي قٛز.

زاضٚيٙيؿٓ يه سئٛضي ػّٕي آظٖٔٛدصيط ٘يؿز ،أرب يره

أط ٚالغ  ٚاضظـ :دٛدط لبئُ ث ٝطٛٙيز ا٘شمربزي 2اؾرز

«ثط٘بٔ ٝدػٞٚكي ٔشبفيعيىي»  ٚيه چبضچٛة ٕٔىٗ ثطاي

و ٝثيبٖ ٔي زاضز ٔؿؤِٚيز  ٚسهرٕيٓ ثرب ٔرب ٚاضز ػٟربٖ

سئٛضيٞبي ػّٕي آظٔرٖٛدرصيط اؾرز» (درٛدط-302 :2002 ،

َجيؼز ٔيقٛز  ٚاظ أٛض ٚالغ اؾرشٙشبع ٕ٘ريقرٛز .ايرٗ

.)303

طٛٙيز ضا ٔيسٛاٖ زٌٚبٍ٘ي أٛض ٚالغ  ٚسهٕيٓٞب ذٛا٘رس

ػّيز غيط ٞئٛي :دٛدط ٔيٌٛيس :ديكٟٙبز ورطزٜاْ ورٝ

( دٛدط.)109 -101 :1377 ،

ٚالؼيز ٔيُٞب ( ٕٞچ ٖٛدشب٘ؿيُٞرب يرب ٔيرساٖٞرب)  ٚثرٝ
ذهٛل ٚالؼيز ٌطايفٞب ضا ٔٛضز حسؼ  ٚسهٛض لطاض

فلسفِ ػلَم اجتواػي پَپر
3

٘مس انبِز سبضيد (فمط انبِز سربضيد) :انربِز سربضيد،

زٞيٓ (دٛدط1381 ،اِف.)291 -290 :

ػٟرربٖٞرربي ؾررٌٝب٘رر :1 : ٝػٟرربٖ فيعيىرري  :2ػٟرربٖ

« آٖ َطظ سّمي اظ ػّ ْٛاػشٕبػي اؾز و ٝزض آٖ ديكٍٛيي

ضٚاٖقٙبذشي  :3ػٟبٖ فطاٚضزٜٞبي ش ٗٞثكطيٞ .ط ؾرٝ

سبضيري ٞس

انّي ث ٝقٕبض ٔريضٚز  ٚفرطو ثرط ايرٗ

ػٟبٖ ٚالؼيز زاض٘س  ٚلبثُ فطٚوبؾشٗ ثرٞ ٝرٓ ٘يؿرشٙس ٚ

اؾز و ٝثب اوشكب

اؾشمنَ ٘ؿجي زاض٘رس .اقريبي ذرٛز ٔرشربض ػٟربٖ ؾرْٛ

«ػطيبٖٞبيي» و ٝظٔي ٝٙسح ٚ َٛسىبُٔ سبضيد اؾز ،چٙيٗ

ٔيسٛا٘ٙس سأطيط ػّيشي ٘يطٙٔٚرسي ضٚي فطايٙرسٞبي ػٟربٖ

ديكٍٛيي أىبٖدصيط اؾرز» درٛدط ايرٗ سّمري ضا ٔؿرؤَٚ

ز ْٚزاقش ٝثبقٙس  ٚحشي ثط ػٟبٖ ا َٚسأطيط ثٍصاض٘س (دٛدط،

ٚيغ ٘بدؿٙس ػّ٘ ْٛظطي اػشٕبػي (ػع الشهبز) ٔيزا٘رس.

.)130 -124 :1375

ثطٞبٖ دٛدط ثطيس انبِز سبضيد :سبضيد ثكطي ث ٝقسر اظ

«آًٞٙٞب»« ،اٍِٞٛب» يرب « لرٛا٘يٗ» يرب

ضئبِيؿٓ  :دٛدط ٔيٌٛيس ٗٔ« :زض ٕٞر ٝػٕرط ضئبِيؿرز

ٔؼطفز ثكطي و ٝلبثُ ديكٍٛيي ثرب ضٚـٞربي ػّٕري ٚ

(لبئُ ثٚ ٝػٛز ػٟبٖ ذربضع) ثرٛزٜاْ » (درٛدط.)83 :1384 ،

اؾشسبِي ٘يؿز ،سأطيط ٔيدصيطزِ ،رصا ٕ٘ريسرٛا٘يٓ ػطيربٖ

ػبٖ ٚضاَ ٔىشت دٛدط ضا ضئبِيؿٓ سرٕيٙي٘1بْ زاز ٜاؾرز

آيٙس ٜسبضيد ثكطي ضا ديكٍٛيي وٙريٓ ٕ٘ ٚريسرٛا٘يٓ يره

يؼٙي ٚالغ ٌطاؾز  ٚضؾيسٖ ثٚ ٝالؼيز ضا زض ٌط ٚسرٕيٗ

سبضيد ٘ظطي (ٔشٙبظط فيعيه ٘ظطي) زاقرش ٝثبقريٓ (درٛدط،

 ٚاثُبَدصيط ٔيزا٘س (ؾرطٚـ )501 :1388 ،اِجشر ،ٝدرٛدط زض

.)11-10 :1358

Congectural realism

1

Critical dualism
Poverty of historicism

2
3

ػبٔؼٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿز  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜديبدي ( ،)52قٕبض ٜچٟبضْ ،ظٔؿشبٖ 1392
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جذٍل ً -3ظريِ پردازی پَپردر حَزُ ّستيضٌاسي
حَزُ ًظريِپردازی

آراء پَپر
ٔشبفيعيه

كاربرد در جاهؼِ ضٌاسي

تَضيح
أىبٖ ٘مبزي زض ٔشبفيعيه ،ثط٘بٔ ٝدػٞٚكي ٔشبفيعيىي ،اِٟبْ
ثرف ػّٓ

ػّيرررز غيرررط ػٟبٖ ٌطايفٞب

ثبظٍ٘طي ٔف ْٟٛػّيز

ٞئٛي
ػٟبٖٞربي ؾرٝ

ٞؿشيقٙبؾي

ٌب٘ٝ
ضئبِيؿٓ
أرررط ٚالرررغ ٚ
آضظـ

زض سسٚيٗ ػّٓ ثٔٛي

ػٟبٖ فيعيىي ،ػٟبٖ ضٚاٖقٙبذشي ،ػٟبٖ فطاٚضزٜٞبي شٗٞ

ٔؿبِ ٝسىٛيٗ ذرٛز ،ػبٔؼرٝقٙبؾري

ثكطي

ظٔررب٘ي ػّررٓ اؾررز وررٚ ٝاضز ػٟرربٖ
ؾ 3ْٛقٛز

ضئبِيؿٓ سرٕيٙي ،يؼٙي ٚالغٌطاؾز  ٚضؾيسٖ ثٚ ٝالؼيز ضا
زض ٌط ٚسرٕيٗ  ٚاثُبَدصيط ٔيزا٘س.
ٔؿؤِٚيز  ٚسهٕيٓ ثب ٔب ٚاضز ػٟبٖ َجيؼز ٔيقرٛز  ٚاظ

ٔجٙبي ػّٓ اػشٕبػي
سهٕيٓٞب ٛٔ ٚايغ اذنلي ٘يع لبثرُ

أٛض ٚالغ اؾشٙشبع ٕ٘يقٛز .ايٗ طٛٙيز ضا ٔيسٛاٖ زٌٚبٍ٘ي ثحضا٘س
أٛض ٚالغ  ٚسهٕيٓٞب ذٛا٘س (طٛٙيز ا٘شمبزي) .
(ٔٙجغ ِٛٔ :فبٖ)

سمسْ ػبٔؼٝقٙبؾري ثرط ضٚاٖقٙبؾري :ػبٔؼرٝقٙبؾري

٘مكي ،وكب

 ٚوٙؼىبٚي ثطاٍ٘يرع اؾرز يؼٙري ؾرجت

ٔؿشمُ اظ ضٚاٖقٙبؾي اؾز چطا ور :ٝاٚب ،ضٚاٖقٙبؾري

ٔيق٘ٛس و ٝسٛػٔ ٝب ث ٝثطذري دسيرسٜٞرب ػّرت قرٛز ٚ

لبئٓ ث ٝايسٞ ٜبي اػشٕبػي اؾز  ٚطب٘يبً ،وبض ػبٔؼٝقٙبؾي

فطييٞٝبيي اظ ايٗ ضٍٞرصض ثر ٝشٕٙٞربٖ ثطؾرس .ثٙربثطايٗ،

سجييٗ ديبٔسٞبي ٘بذٛاؾش ٚ ٝاغّت ٘بذٛقبيٙس افؼبَ ا٘ؿب٘ي

افىبض ضإٙٞب زض ايٗ ٔؼٙب ٘ ٝزضؾزا٘س٘ ٝ٘ ،بزضؾز ،فمرٍ

اؾز (دٛدط .)117 :1384 ،دٛدط ثر ٝسفرٛق ٔرطزْقٙبؾري ثرط

وٓ  ٚثيف ٔفيس  ٚثبضآٚض٘رس ( ٔظرُ ٘جرطز َجمربر ،سمبثرُ

ػبٔؼٝقٙبؾي ٘يع ٔيدطزاظزٔ .طزْقرٙبؼ ثرطذن

آ٘چرٝ

ػٕبػز  ٚػبٔؼ ٝس٘ٛيؽ ( )...ٚثٛزٖ.)253 :1383 ،

ٔيدٙساضز ٔ ٚيٕ٘بيب٘س٘ ،بظطي ٔطيري ٔ ٚؿرشمُ اظ ٘مرف

ديفثيٙي زض ػبٔؼٝقٙبؾي  :ثبيس ثيٗ ديكٍٛيي ػّٕي ٚ

اػشٕبػي ذٛز  ٚػبضي اظ احؿبؼ ٘يؿرز  ٚطب٘يربً زِيّري

غيتٌٛيي ثس ٖٚقطٌ سبضيري سٕبيع ٟ٘ربز .ديكرٍٛيي زض

٘ساضيٓ ثرط اطجربر ايٙىر ٝيره ٔطيرري ٔرب ضا ػيٙريسرط اظ

ػّٓ ٔكط ٌٚاؾز .ديكٍٛييٞبي ٔكط ٌٚػّٕي ٕٞطا ٜثب

ذٛزٔبٖ ٔيٍ٘طز ( ٕٞبٖ.)167 -165 :

ٌعاضٜٞبي سبضيري و ٝثيبٖ وٙٙس ٜقطايٍ ٔٛضز ٘ظرط اؾرز

ٚظيف ٝػّ ْٛاػشٕبػيٚ :ظيف ٝػّر ْٛاػشٕربػي سحّيرُ

نٛضر ٔي ٌيطز .اٌط دعقىي ست ٔرّٕره ضا سكرريم

ثبظسبةٞبي اػشٕبػي ٘بٔمهٛز اػٕبَ ثكرطي اؾرز (ورٝ

زٞس ،آٌٖبٔ ٜيسٛا٘س ث ٝيبضي ديكٍٛييٞبي زا٘ف ٔكطٌٚ

إٞيز آٟ٘ب زض انبِز ضٚاٖقٙبؾي  ٚسئٛضي سَٛئٔ ٝرٛضز

ذٛز ،ث ٝديكٍٛيي ثس ٖٚقطٌ ثطٚظ زا٘ٞٝبي ؾطخ ثط سرٗ

غفّز اؾز) (دٛدط.)878 :1377 ،

ثيٕبضـ ثذطزاظز (دٛدط.)422 :1375 ،

ٔفرربٞيٓ ضإٙٞررب زض ػّرر ْٛاػشٕرربػئ :فرربٞيٕي ٔب٘ٙررس

لرٛا٘يٗ ػّرر ْٛاػشٕربػيٚ:ظيفرر ٝسطؾريٓ ٚاوررٙفٞرربي

َجمبر زض حىٓ افىبض ضإٙٞب ٞؿرشٙس ٘ ٚمككربٖ اؾبؾربً

اػشٕبػي ٘بذٛاؾش ٝاػٕبَ ثكطي ثطذبؾرش ٝاظ ذٛاؾرز ٚ
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

اضاز ،ٜػّ ْٛاػشٕبػي ضا ث ٝػّرَ ْٛجيؼري ثؿريبض ٘عزيره

٘ىش ٟٓٔ ٝايٗؤ ٝؼٙربي ثطذري افؼربَ  ٚورٙفٞرب ثرطاي

ٔيوٙسٞ .ط زٔ ٚب ضا ث ٝنٛضرثٙسي لٛاػس ػّٕري  ٚفٙري

وٙكٍط ٘يرع ثركري اظ قرطايٍ ثر ٝقرٕبض ٔريآيرس (ثؼرس

ضٞجطي ٔيوٙٙس و ٝچ ٝوبض ٕ٘يسٛا٘يٓ ثىٙيٓ ٔظنً « :قرٕب

ٞطٔٛٙسيىي) ،أب سحّيٍّط زض ايٗ حس ٕ٘ئب٘س  ٚاحشٕربَ

ٕ٘يسٛا٘يس ثس ٖٚافعايف لسضر سِٛيس ،زضآٔس ٚالؼي َجمرٝ

ؾٛء ف ٟٓوٙكٍطاٖ اظ قطايٍ آٟ٘ب ضا زض ٘ظط ٔيٌيطز (دبيب،

ِٔٛس ضا ثبب ثجطيس» « ٕ٘يسٛا٘يس زضآٔسٞبي ٚالؼي ضا ثطاثط

ٞ .)1386 ٚ 1385 ،1383سؾشط ٚ ْٚؾرٛئسثطي ٔريٌٛيٙرس:

وٙيس  ٚزض ػيٗ حبَ لسضر سِٛيس ضا افعايف زٞيس»ِ .صا ثب

«قبيؿش ٝاؾز وُٙٔ ٝك ٔٛلؼيشي زض ػبٔؼٝقٙبؾي ٔؼبنط

٘في غيتٌرٛيي بظْ ٘يؿرز اظ ػمرُ ٔرأيٛؼ قرس .ايرٗ

قٙبذش ٝقٛز  ٚث ٝزضؾرشي سؼسيرس٘ظط  ٚسؼطيرف قرٛز...

ثهيطر ثيكشطي زض ثبة ٘مف ػّٓ زض ظ٘سٌي اػشٕبػي ثٝ

ُٔٙك ٔٛلؼيشي يه ػعء يطٚضي ٞط ػّٓ اػشٕبػي سجييٙي

ٔب ٔيزٞس٘ .مف ػّٕي ٔشٛايغ ٔ ٚسزضؾبٖ ثرٔ ٝرب ثرطاي

اؾز .زض ٔطوع ثؿيبضي اظ سحّيُٞب يره وٙكرٍط ٚػرٛز

آٖو ٝحشي زٚضسطيٗ ديبٔسٞبي اػٕبَ ٕٔىٗ ضا ثفٕٟريٓ ٚ

زاضز ؤ ٝرٛلؼيشف ضا ثر ٝحؿربة ٔريآٚضز ٔ ٚريوٛقرس

ثشٛا٘يٓ ػبلن٘ٝسط اػٕبَ ذٛز ضا ا٘شربة وٙيٓ (ٕٞربٖ-426 :

ػنيمف ضا ثفٕٟس  ٚزضيبثرس (ٞسؾرشط ٚ ْٚؾرٛئسثطي:1998 ،

.)427

.)359 -358

ضٚـ ػّ ْٛاػشٕبػي ( ػبٔؼٝقٙبؾي ) :دٛدط ٔيٌٛيس:

٘مس دٛدط ث ٝػبٔؼٝقٙبؾري ٔؼطفرز .درٛدط ز٘ ٚمرس ثرط

ضٚـ ٞبي ػَّ ْٛجيؼري  ٚػّر ْٛاػشٕربػي اؾبؾربً يىري

ػبٔؼٝقٙبؾري ٔؼطفرز زاضز -1 :ذرٛز آٖ ضا ٞرٓ زض ثرط

اؾز .اؾبؼ  ٕٝٞضٚـٞب ػطي ٝوطزٖ سٛييحبر ػّيشي

ٔيٌيطز  -2 ٚاظ ٔٛيٛع ذٛز ٘بسٛاٖ اؾز يؼٙري زيرسٖ

ٔ ٚحرره ظزٖ آٟ٘ررب اظ َطيررك ديكررٍٛييٞبؾررز (ضٚـ

ػبٔؼٝقٙبؾي ٔؼطفز (دٛدط.)1052 -1050 :1377،

اؾشٙشبػي ،فطييٝاي) (دٛدط.)1358 ،

دٛدط ٔ ٚىشت فطا٘ىفٛضر :دٛدط زض ٚاورٙف ثر ٝوشربة

فطزٌطايي ضٚـقٙبذشي :يؼٙي ثبٚض ث ٝايٙى ٝثبيرس ٕٞرٝ

«ٔٙبلك ٝدٛظيشيٛيؿٓ زض ػبٔؼٝقٙبؾي إِٓربٖ» ٔريٌٛيرس:

دسيرسٞ ٜربي اػشٕربػي ،ثررٚ ٝيرػ ٜػّٕىطزٞربي ٟ٘بزٞرربي

ٔىشت فطا٘ىفٛضر ضا ٞيچٌب ٜػع احيب٘ربً اظ يره زيرسٌبٜ

اػشٕبػي ضا ٘شيؼ ٝسهٕيٕبرٍ٘ ،طـٞب  ... ٚافطاز ا٘ؿرب٘ي

ؾيبؾي حبئع إٞيز ث ٝقٕبض ٘يبٚضزٜاْٞ .رط چٙرس أرطٚظ

زا٘ؿز .اِجش ،ٝدٛدط سهطين وطز ٜاؾز و ٝايٗ أط ٔؿرشّعْ

( )1969سطزيسي ث ٝذٛز ضإ٘ ٜيز ٓٞو ٝايٗ سرأطيط ضا ثرب

دصيطـ يه ضٚـ ضٚاٖقٙبذشي ٘يؿز ( ٕٞبٖ)149 -148 :

ػجبضاسي٘ ،ظيط «غيطػمن٘ي» « ٚثهريطرورف» ثيربٖ ور.ٓٙ

اِٚي ٝزض «ُٔٙك ٔٛلؼيز» سجيريٗ

ثعضٌٕٙبيي ظقشي  ٚدؿشي ػبِٓ ػٙبيز اؾز «اظ ٘ظط ٔرٗ

افؼبِي اؾز و ٝثٚ ٝؾيّ ٝوٙكٍط اػشٕبػي يرب ؾيبؾري زض

آطبض ٔىشت فطا٘ىفٛضر سطيبن ضٚقرٙفىطاٖ اؾرز» (درٛدط،

قطايٍ ذبل ث ٝا٘ؼبْ ٔيضؾس .زض ايٗ ٔسَ ا٘شؿبة فؼُ

.)158 -156 :1384

ُٔٙك ٔٛلؼيز ٞ :س

زض ٟ٘بيز ث ٝافطاز ثبظٔيٌطزز (فطزٌطايي ضٚـقرٙبذشي).

ػبٔؼٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿز  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜديبدي ( ،)52قٕبض ٜچٟبضْ ،ظٔؿشبٖ 1392
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جذٍل ً -1ظريِپردازی پَپر در حَزُ رٍشضٌاسي ػلَماجتواػي
حَزُّای ًظريِپردازی

تَضيح

آراء پَپر

پَپر
ضٚـقٙبؾي ػّ ْٛاػشٕبػي

٘مس انبِز سبضيد

سبضيد ثكطي ث ٝقسر اظ ٔؼطفز ثكطي و ٝلبثُ ديكٍٛيي ثرب ضٚـٞربي ػّٕري ٚ
اؾشسبِي ٘يؿز ،سأطيط ٔيدرصيطزِ ،رصا ٕ٘ري سرٛا٘يٓ ػطيربٖ آيٙرس ٜسربضيد ثكرطي ضا
ديكٍٛيي وٙيٓ.

آؾرريتقٙبؾرري ػّررْٛ

ػّ ْٛاػشٕبػي انبِز سبضيري ،وربضثطز ٔفربٞيٓ انربِز ٔربٞيشي ٘ ٚفرٛش ٍٞرُ ٚ

اػشٕبػي ٔٛػٛز

فّؿفٞٝبي ٍّٞي ٔكطة

سمسْ ػبٔؼٝقٙبؾري ثرط ػبٔؼٝقٙبؾي ٔؿشمُ اظ ضٚاٖقٙبؾي اؾز  ٚضٚاٖقٙبؾي  ٓٞيىي اظ ػّ ْٛاػشٕبػي
ضٚاٖقٙبؾي

اؾز.

ٚظيف ٝػّ ْٛاػشٕبػي

سحّيُ ثبظسبةٞبي اػشٕبػي ٘بٔمهٛز اػٕبَ ثكطي اؾز.

ٔفبٞيٓ ضإٙٞب زض ػّرٔ ْٛفبٞيٕي ٔب٘ٙس َجمبر زض حىٓ افىبض ضإٙٞب ٞؿشٙس ٘ ٚمككبٖ اؾبؾبً ٘مكيوكب
اػشٕبػي

ٚ

وٙؼىبٚي ثطاٍ٘يع اؾز .ثٙبثطايٗ ،افىربض ضإٙٞرب زض ايرٗ ٔؼٙرب ٘ر ٝزضؾرزا٘رس٘ ،رٝ
٘بزضؾز ،فمٍ وٓ  ٚثيف ٔفيس  ٚثبضآٚض٘س.

دررررررريفثيٙررررررري زض دكٍٛيي زض ػّٓ ٔكط ٌٚاؾز.
ػبٔؼٝقٙبؾي
لٛا٘يٗ ػّ ْٛاػشٕبػي

سطؾيٓ ٚاوٙف ٞبي اػشٕبػي ٘بذٛاؾش ٝاػٕبَ ثكطي ثطذبؾش ٝاظ ذٛاؾز  ٚاضازٜ
ٔب ضا ث ٝنٛضرثٙسي لٛاػس ػّٕي  ٚفٙي ضٞجطي ٔيوٙٙس ور ٝچر ٝوربض ٕ٘ريسرٛا٘يٓ
ثىٙيٓ.

سفبٚر ضٚـٞبي ػّْٛ

أىبٖ ضٚـ ؾبذشٕبٖ ُٔٙمي يب ػمن٘ي يب قبيس ضٚـ نفط اؾز.

اػشٕبػي َ ٚجيؼي
فطزٌطايي ضٚـقٙبذشي

ثبيس  ٕٝٞدسيسٞ ٜبي اػشٕبػي ،ثٚ ٝيػ ٜػّٕىطزٞربي ٟ٘بزٞربي اػشٕربػي ضا ٘شيؼرٝ
سهٕيٕبرٍ٘ ،طـٞب  ... ٚافطاز ا٘ؿب٘ي زا٘ؿز.

ُٔٙك ٔٛلؼيشي

ثؼس سجييٗ  ٚسفٟيٓ ضا سٛأبٖ زاضز.

٘مس ثر ٝػبٔؼرٝقٙبؾري ذٛز آٖ ضا  ٓٞزضثطٔيٌيطز .اظ ٔٛيٛع ذٛز ٘بسٛاٖ اؾز يؼٙي زيسٖ ػبٔؼٝقٙبؾي
ٔؼطفز

ٔؼطفز.

٘مررررس ثررررٔ ٝىشررررت

ٞيچ ٌب٘ ٜشٛا٘ؿشٓ ٔشسِٛٚغي آٖ ضا (اٌط اؾبؾب زاقش ٝثبقس) ػسي سّمي و.ٓٙ

فطا٘ىفٛضر
(ٔٙجغ ِٛٔ :فبٖ)

ػمررٌُطايرري ا٘شمرربزي ٚ ٚحررسر ا٘سيكرر ٝدررٛدط :دررٛدط

ٕٔىٗ اؾز ثطذُب ثبقٓ  ٚقٕب ثط حميمز ،أب اٌط سنـ

ػمن٘يز ا٘شمبزي ضا ايٗ ٌ ٝ٘ٛنرٛضسجٙسي ٔريوٙرسٔ« :رٗ

وٙيٓ ٞط ز ٚثر ٝحميمرز ٘عزيىشرط ٔريقرٛيٓ» ٚي ازأرٝ

ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

ٔيزٞس« :ػمٌُطايي ٔٗ ذٛز ثٙيبز ٘يؿز ،ثّىر ٝثطايٕربٖ
غيطػمن٘ي ثٍ٘ ٝطـ ػمن٘ي اؾرشٛاض اؾرز» (درٛدط:1389 ،

 .)88-87آِجطر ؾِٛٔ ٝفر ٝػمرٌُطايري ا٘شمربزي ضا ذُرب
ثبٚض ئ ،ؼطفز حسؾي  ٚحميمز ٔيزا٘رس (آِجرطر:1375 ،
.)35

ٔؿأِ  ٝحسؼٞب (ضا ٜحُ)  ثحض ا٘شمبزي (٘مربزي
ٔ ٚكبٞس ٚ ٜسؼطثٔ  )ٝؿبئُ ػسيس

(ٔٙجغٔ :ؤِفبٖ)

ضٌاختضٌاسي ٍ ًظريِ ػلن ّابرهاس
ٞبثطٔررربؼ  ٚدٛظيشيٛيؿرررٓ (ٔٙبلكررر ٝدٛظيشيٛيؿرررٓ زض
ػبٔؼٝقٙبؾي إِٓبٖ) :اؾشسبَ وّي ا ٚايٗ اؾز وٚ ٝفربق
 ٚاػٕبع سٟٙب ٔيسٛا٘س ثطٌطفشر ٝاظ ظيؿرز ػٟربٖ ثبقرس
يؼٙي ٕٞبٖ حٛظ ٜفطاػّٕي و ٝدٛدط ٔيوٛقس اظ ػّٓ ٘بة
حص

وٙس .حٛظ ٜػّٓ ٘بة درٛدط سرٕٞٛي ثريف ٘يؿرز.

٘ظطي ٝسحّيّي ػّٓ حٛظ ٜديف ف ٟٓضا ور ٝاظ ٘ظرط ػّٕري

يَرگي ّابرهاس ( 2919دٍسلذٍرف آلواى)
1

٘رؿشيٗ اطط ا « ٚزٌطٌر٘ٛي ؾربذشبضي حرٛظ ٜػٕرٔٛي»

( )1962اؾز (ضؾبِ ٝزوشطي) و ٝثر ٝسؼجيرط ٙٞٛٞرساَ زض
ا٘سن ظٔب٘ي ث ٝوشبثي ٔؼيبض ثسَ قس  ٚث ٝقىُيبثي آٌبٞي
ؾيبؾي چخ ػسيس وٕه وطز (ٙٞٛٞساَٞ .)1381 ،بثطٔربؼ
ثؼس ث ٝؾرٕز ٔجبحرض ٘ظرطي زض حرٛظ ٜػّرٓقٙبؾري ٚ
ضٚـقٙبؾي ػّ ْٛاػشٕبػي وكيس ٜقس .ثحضٞبي ٘ظطي
ا ٚقرربُٔ ٔكرربضوز ا ٚزض «ٔٙبلكرر ٝدٛظيشيٛيؿررٓ» ٔررطٚض
ازثيبر زض «ُٔٙك ػّ ْٛاػشٕربػي» ٔ« ٚؼطفرز  ٚػنيرك
ثكطي » اؾز .ثحضٞبي وبضثطزيسط ا« ٚفٙربٚضي  ٚػّرٓ
زض ٔمبْ ايسئِٛٛغي» اؾز  ٚوبضٞبيي وٞ ٝرط ز ٚزؾرش ٝضا
قرربُٔ ٔرريقررٛزٔ ،ب٘ٙررس ٔمبِرر« ٝزٌٕبسيؿررٓ ،ػمررُ ٚ
سهٕيٌٓيطي» «زضثبض٘ ٜظطي ٚ ٝػُٕ زض سٕسٖ ػّٓظز »ٜزض
وشبة ٘ظطي ٚ ٝػُٕ.
ا ٚثؼررسٞب زض زٚض ٜچررطذف ظثرربٖ قررٙبذشي «وررٙف
اضسجبَي» ضا ٍ٘بقزٚ .ي زض ايٗ اطط ٔجٙبي ػسيسي ثرطاي
٘ظطي ٝا٘شمبزي ػؿشؼٔ ٛيوٙس .درؽ اظ ثطضؾري ٘ظطيربر
ٞبثطٔبؼ ث٘ ٝظط ضؾيس ٔيسٛاٖ ؾ ٝحٛظ ٜػٕس ٜضا زض آضاء
ا ٚثبظقٙبؾي ٕ٘ٛز.
اظ زؾشٝثٙسي فٛق آ٘چ ٝث ٝايٗ وربض ٔطثرٔ ٌٛريقرٛز
ٔجبحض ٔطث ٌٛث ٝػّٓقٙبؾري ٘ ٚظطير ٝاػشٕربػي اؾرز
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1

سٛا٘جرف اؾز  ٚسٟٙب اظ َطيك ضٚـٞربي سرأٚيّي لبثرُ
زؾشطؾي اؾز ،اظ ٘ظط دٟٙبٖ ٔريزاضز (ٞرٛبة-77 :1378 ،
.)78

وشبة "زض ُٔٙك ػّ ْٛاػشٕبػي" ( :)1967ايرٗ وشربة
٘ ٓٞمبزي دٛظيشيٛيؿٓ اؾز  ٓٞ ٚضٚيىطزٞبي سفؿريطي.
ٞبثطٔبؼ ٔؼشمس اؾز ضاثُ ٝسٍٙبسٔ ًٙيبٖ ػّ ْٛاػشٕبػي
 ٚسبضيد ٘ ٚيع ايٗ ٚالؼيز ور ٝايرٗ ػّر ْٛثرط دبير ٝفٟرٓ
ٔؼٙبٞبي ٔرشم ثٚ ٝيؼيز اؾشٛاض٘س و ٝفمٍ ث ٝنٛضر
ٞطٔٙررٛسيىي لبثررُ سٛيررين اؾررز ،فطيرري ٝدٛظيشيٛيؿررشي
ٚحررسر ػّرر ْٛضا ثبَررُ ٔرريؾرربظز .أىرربٖ طٛٙيررز
ضٚـ قرٙبذشي ٘يرع ٔٙشفرري اؾرز ،ظيررطا ػّر ْٛاػشٕرربػي
٘بچبض٘س سٙف ٔيبٖ ايٗ ز ٚضٞيبفز ضا حُ  ٚفهرُ وٙٙرس
(ٞبثطٔبؼ.)15-12 :1988 ،
ٔٙبظطٞ ٜبثطٔبؼٌ -بزأط :دطؾفٞبي ٔحٛضي ٔٙربظطٜ
ػجبضر ثٛز٘ساظ -1 :آيب ؾٙز ذٛز ٔيسٛا٘رس ٔرٛضز ا٘شمربز
لطاض ٌيطز؟  -2 ٚآيب ثبظا٘سيكي  ٚسأُٔ ا٘شمبزي ٔريسٛا٘رس
ذٛز ضا اظ قطايٍ سبضيرياـ ضٞبيي ثركرس؟ (وٛظ٘عٞرٛي،
.)259 :1385
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ًوَدار - 1دستِ بٌذی آراء ّابرهاس
جذٍل ٍ -5جَُ اضتراك ٍ افتراق ّابرهاس ٍ گاداهر
ًقاط اضتراك ّابرهاس ٍ گاداهر

ًقاط افتراق ّابرهاس ٍ گاداهر (ًظرات ّابرهاس)

ٔ -1ربِفز ثب ؾُّ ٚ ٝغّج ٝضٚـ ثط حميمز
ٔ -2ف ْٟٛظثبٖ ث ٝػٛٙاٖ ض٘ٚسي ٕٞذطؾٝاي و ٝزاضاي
سٛا٘بيي سأٚيُ زٚثبض ٜديف قطٌٞبي سىٛيٗ ذرٛيف
اؾز.
ٔ -3ربِفز ثب اقىبَ ٌ٘ٛبٌ ٖٛػيٙيزٌطايي
 -4انررُ ورربضثطز ،وررٞ ٝبثطٔرربؼ زض آٖ سأيي رسي ثررط
يطٚضر سهٛض أط ٚالغ  ٚذٛاؾز يب ٚػٛز اذرنق
ث ٝقىّي سفىيه ٘كسٔ ٜيثيٙس.

 -1ذُب ثٛزٖ سٕبيع قسيس حميمز  ٚضٚـ٘ .ظطيٌ ٝبزأط ٔؼيبض ػيٙي ٘ساضز ٚ
ِصا ٞطٔٛٙسيه ثبيس ٚاضز ضٚـقٙبؾي قٛز.
٘ -2بزيسٌ ٜطفشٗ سحٛبر ػَّ ْٛجيؼي٘ ،بزيسٌ ٜطفشٗ افك ػهرط ذٛزٔربٖ ٚ
ا٘ىبض سبضيريز ٔؼط ٚاؾز.
 -3سهررٛيطي ٘بسٕرربْ  ٚغيررط زيرربِىشيىي اظ ضٚقررٍٙطي اؾررز .سٕؼيررس
ديكساٚضيٞبي ٟ٘فش ٝزض ؾرٙز ٞرب اظ ػب٘رت ٌربزأط ٔشًرٕٗ ٘فري  ٚا٘ىربض
سٛا٘بييٞبي ٔب زض سأُٔ زض ثبة آٖ ديكساٚضيٞبؾزِ .رصا بظْ اؾرز ثؼرسي
ا٘شمبزي ثٞ ٝطٔٛٙسيه افعٚز سب أىبٖ ٘مس ايسئِٛٛغي فطا ٓٞآيس.
ٔ -4حسٚزيزٞبي غيط ظثبٖ قٙبذشي وبض  ٚؾُّ ٝضا ثبيس ث ٝچبضچٛة ورٙف
افعٚز.
(ٔٙجغ ِٛٔ:فبٖ)

ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

1
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ٞطٔٛٙسيىي).

( )1968اظ ٔكٟٛضسطيٗ  ٚثحض ثطاٍ٘يعسطيٗ آطبض ٞبثطٔبؼ

- 3ؾررٔٛيٗ ػنلررٔ ٝررطسجٍ ثررب ضٞرربيي اؾررز .ؾررؼي زض

اؾز .اظ زيطثبظ ػنيك ث ٝػٛٙاٖ قيبَيٙي ور ٝثبيرس ضا٘رسٜ

افؿٖٛظزايي اظ افؿرب٘ٞٝربي حربوٓ ثرط ؾطقرز لرسضر

ٔيقس٘سٍ٘ ،طيؿشٔ ٝيقس٘س  ٚزا٘ف ثبيس ذرٛز ضا اظ قرط

ؾيبؾي زاضز (ػّ ْٛا٘شمبزي) (دٛبزي.)15 :1383 ،

آٟ٘ب ذنل ٔيوطز .دٛظيشيٛيؿٓ ثب اضائ ٝثيَطفي اضظقري

ػبيٍبٚ ٜيػ ٜػنل ٝضٞبييثرفٞ :س

ايٗ ػنل ٝيبفشٗ

زض ٕٞررريٗ ضا ٜحطورررز ورررطز (ٞبثطٔررربؼ)301 :1987 ،

ضا ٜحُ ثطاي ٔؿأِ ٝسًبز ٔيبٖ ؾ ٝضٚـ سجيريٗ ،سفٟرٓ ٚ

دٛظيشيٛيؿٓ ٕ٘يثيٙس ؤ ٝب ػٟبٖ ذبضع ضا ثَٛ ٝض ديكيٙي

٘م س  ٚاظ ايٗ َطيك غّج ٝثط اثٟبٔبر ٔطث ٌٛث ٝػٌّٓطايري،

زضن  ٚسفؿيط ٔيوٙيٓ .ػنيك ثبيس ؾطوٛة ٔيقس٘س (ضاٜ

٘ؿجيٌطايي  ٚضٞربيي اؾرز (ٌرطاضز .)139 :1384 ،اظ ٘ظرط

ضؾيسٖ ث٘ ٝظطي٘ ٝبة) سب ػنلٞٝبي زيٍط ثر٘ ٝربْ «زيرسٖ

ضٚـقٙبؾي ،ضٚا٘ىربٚي سطويجري اظ فٟرٓ ٞطٔٙرٛسيىي ٚ

ػٟبٖ ثس ٖٚزيسٖ ػنيك» ٔحمك ٌطزز (ٞب)15-9 :1387 ،ٚ

سجييٗ ػّز ٔ ٚؼِٕٛي اؾز .ف ٟٓسجسيُ ث ٝسجييٗ ٔيقرٛز

ِصا ثبيس دي٘ٛس قٙبذز  ٚػنيك ضا زض ػطن ٝػّٓ ثذصيطيٓ.

 ٚثِ ٝحبِ ػّز ٔ ٚؼِّٛي ٘يع زضثطَرط

ورطزٖ آؾريت

ٞؿشي قٙبؾي ظيطثٙبي ػّٓ غطثري ٘ربٌعيط ٘يؿرز ،نرطفبً

ٔؤطط ٔيافشس (اٚص ٚيز. )52 :1386 ،

يطٚضر ػّٕي زاقرش ٝاؾرز (ٞربٔ )21-19 :1387 ،ٚؿرأِٝ

اظ زيس ذٛز ٞبثطٔبؼٚ ،اثؿشٍي ث ٝفّؿف ٝؾٛغ ٜو ٝضاٜ

ثطاي ٞبثطٔبؼ ايٗ اؾز و ٝچُٛض ضاثُ ٝزا٘ف  ٚػنيرك

ضا ثط ٞط ٘ٛع ضٚيىطز ٔجشٙي ثط ثيٗابشٞب٘ي ثٛزٖ ٔؼطفرز

ضا ثطضؾي وٙس سب آٖ ضا ث ٝؾبزٜؾبظيٞربي ٔبٟ٘ربيٕي (زض

يب وٙف اضسجبَي ٔؿسٚز ٔيؾبظزٕٟٔ ،شرطيٗ ايرطاز ٘ظطيرٝ

حٛظ ٜػبٔؼٝقٙبؾي ٔؼطفز) وربٞف ٘سٞرس (اقرّي:1981 ،

ػنيك ثٛز (ٞبثطٔبؼ.)157 :1973 ،
ثحضٞبي وبضثطزيسط ٞبثطٔبؼ زض ٔٛضز ػّٓ  ٚػبٔؼ:ٝ

.)207
ايٗ ػنيك ،ػنيك ثٙيبزيٙي ٞؿرشٙس ور ٝػّرٓ ٘ر ٝسٟٙرب

ايٗ ثحضٞب زض وشبة ث ٝؾرٛي ػبٔؼر ٝػمن٘ريٙٔ 3رسضع

٘يطٚي حطوز ذرٛز ضا ٔرسي ٖٛآٟ٘بؾرز ،ثّىر ٝقرطايٍ

اؾز .ثطاي اضائ ٝسهٛيطي وبّٔشط اظ ػّٓ قٙبؾي ٞبثطٔبؼ

ٕٔىٗ ػيٙيز ػّٓ ٘يع ثؿشٍي ثٕٞ ٝيٗ ػنيرك زاضز ( اٚص

ثَٛ ٝض ٔرشهط ث ٝآٟ٘ب اقبضٔ ٜيقٛز.

ٚيرز .)45 :1386 ،ايٟٙب ػنيك ٔؼطفرز ؾربظٔ ٚ 2رطسجٍ ثرب

ػّٓ  ٚسىِٛٛٙغي زض ٔمبْ ايسئِٛٛغي :ايرٗ ايرسئِٛٛغي

سبضيد َجيؼي ٘ٛع ثكط  ٚيطٚضرٞبي فطٍٙٞي -اػشٕبػي

ٚؾٛؾٌٝطسط اظ ا٘ٛاع لجّي  ٚزأٝٙزاضسط اظ آٟ٘بؾز ،ظيرطا

اقىبَ ظ٘سٌيا٘سِٚ ،ي ث ٝايٗ ز ٚػبُٔ لبثُ سمّيُ ٘يؿشٙس

ػن ٜٚثط ثياػشٙبيي ثٔ ٝؿربئُ ػطفري  ٚػّٕري  ٚسٛػيرٝ

(اؾشٙفٛضز.)3 :2007 ،

ٔٙبفغ َجم ٝاي ذربل ٟٔ ٚربض آضظٞٚربي ٘رٛع ا٘ؿربٖ ،زض

٘- 1رؿشيٗ ػنلٔ ٝطسجٍ ثب ضاثُ ٝا٘ؿبٖ ثب َجيؼرز ثرطاي

ٔهب

سِٛيس ٚؾبيُ حيبر اؾز (ػّٓ سؼطثي ،سحّيّي).

ضا ٜضا ثط سأُٔ زض ثٙيبزٞبي ػبٔؼٔ ٝيثٙسز (ٞبثطٔبؼ:1383 ،

- 2زٔٚيٗ ػنلٔ ٝطسجٍ ثب ضاثُ ٝا٘ؿبٖٞب ثب ٞرٓ (سؼبٔرُ)

.)89 -78

اؾررز  ٚثررب ُٔٙررك ذررٛز سٛؾررؼٔ ٝررييبثررس ( س ربضيري-
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Knowledge constitutive

ا٘سيك٘ ٝمبز وٕشط آؾيتدصيط اؾز ،أب ٔب٘ٙرس ثميرٝ

«ػّٓظزٌي ؾيبؾز»ٞ :بثطٔبؼ ٔؼشمس اؾز و ٝؾيبؾز

1
2

Toward a rational society

3

ػبٔؼٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿز  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜديبدي ( ،)52قٕبض ٜچٟبضْ ،ظٔؿشبٖ 1392

178

فٗ ؾببضا٘ ،ٝغيط ؾيبؾري قرسٖ سرٛز ٜػٕؼيرز  ٚافرَٛ

اػشٕرربػي سؼطثرري  -3 ٚزٚض ؾرربذشٗ اظ ٔٙبؾررجبر ٔيرربٖ

لّٕط ٚػٕٔٛي زض ٔمبْ يه ٟ٘بز ؾيبؾي اظ ٔؤِفٞٝبي ٘ظبْ

ػٙهط آٌبٞي  ٚػبٔؼ ٝاؾز (٘ٛشضيٞ .)109 :1381 ،ط چٙرس

ؾُّٝاي ٞؿرشٙس ور ٝدطؾرفٞربي ػّٕري ضا اظ ثحرض ٚ

ثٗ حجيت ٔؼشمس اؾز ايٗ أط سٙبلمٞبي ٘ظطي ٝا٘شمربزي

ٔريوٙٙرس ( اٚص ٚيرز.)38 :1386 ،

ضا حُ ٘ىطز ٚ ٜسٙبلمٞبي ٔرشم ث ٝذٛز ضا ٞرٓ دسيرس

ٚي ٕٞچٙرريٗ ثررط ايررٗ ػميررس ٜاؾررز وررٔ ٝررب ٘جبيررس اظ

آٚضز ٜاؾز ( ثٗ حجيت٘ .)253 -252 :1375 ،مرس زيٍرط ٞرٓ

ؾيبؾزظزايي زا٘كٍب ٜذطؾٙس قٛيٓ  ٚاظ ز ٚزؾش ٝثحض:

ايٗ اؾز و٘ ٝظطي ٝا٘شمبزي ث ٝنسق ثيسٛػ ٝاؾز .سؼييٗ

ٔ -1طث ٌٛث ٝديكٟٙبز  ٚسٛػير -2 ٝسٛيرين سهرٕيٕبر،

ايسئِٛٛغيه ثٛزٖ ثبٚضٞبي فبػُ ثيكشط ثر ٝػّرٓ سؼطثري

زا٘كٍبٔ ٜىب٘ي ايسٜآَ ثطاي ثحض زض ٔؿربئُ ٔطثر ٌٛثرٝ

ٔطث ٌٛاؾز سب ا٘شمبزي (ضٚٚر.)427 :1389 ،

ٌفشٍٛي ػٕٔٛي حص

ديكٟٙبز  ٚسٛػي ٝاؾز ٝ٘ ،سٛيين سهرٕيٕبر ( ٞبثطٔربؼ،
.)10-9 :1971

وٙف اضسجبَي ٘ :ظط ث ٝإٞيز ايٗ ٘ظطي ٝزضاضائٔ ٝسِي
اظ ٘ظطيٞٝبي سٛا٘كي زض ػبٔؼٝقٙبؾي ٘ ٚيع ٔرسِي ثرطاي

ٞبثطٔبؼ زض زٚضٌ ٜصاض اظ ػنئك ثر ٝزٚضٛٔ ٜؾر ْٛثرٝ

٘ظطي ٝا٘شمبزي و ٝاظزيس ٞبثطٔبؼ يه ٔسَ ػربٔغ ٘ظرطي

ضا

اؾز ،و ٝسجييٗ ،ف ٚ ٟٓضٞبيي ضا سٛأبٖ زض ذٛز زاضز ،ثرٝ

چطذف ظثبٖقٙبذشيٞ :بثطٔبؼ زض ايٗ زٚض ٜؾٞ ٝس

ثطاي سطويت ػّ ْٛاػشٕبػي  ٚسحّيُ فّؿفي ز٘جربَ ورطز.

آٖ دطزاذشٔ ٝيقٛز.

ػّ ْٛاػشٕبػي ثبيس زض آٖ ٚاحس سجييٙي ،ػّٕي ٙٞ ٚؼبضي

دطؾف يب دطؾفٞبي انّي :چٍٔ ٝ٘ٛيسٛاٖ َطحي اظ

ثبقٙس (اؾشٙفٛضزٞ .)4 :2007 ،بثطٔبؼ زض ايٗ ٔطحّ ٝث ٝز٘جبَ

ػمن٘يز ػبٔغسط زضا٘ساذز سرب اظ اػٛػبػربر ٘بقري اظ

ػّٓ ثبظؾبظيٌط اؾز« .ثبظؾبظي ،ديبز ٜوطزٖ اػعاي يه

سؿٍّ ذطز اثعاضي ضٞرب قرٛيٓ؟ يرب چٍ٘ٛرٔ ٝريسرٛاٖ اظ

٘ظطي ٚ ٝزٚثبض ٜؾٛاض وطزٖ آٟ٘ب ث ٝقرىّي ػسيرس اؾرز

فّؿف ٝؾٛغ ٜو ٝظيطثٙبي سفىرط ٔرسضٖ اؾرز ٔ ٚؿربئُ ٚ

ثسيٗ ٔٙظٛض و ٝوبٔنً ثٞ ٝسفي و ٝثطاي ٘ظطيِ ٝحبِ قسٜ

چبِفٞبي ػسيس ٜاي ايؼبز ٕ٘ٛز ٜاؾز ،ضٞب قس  ٚثرسيُ

اؾز ،زؾز يبثيٓ» (ديٛظيٞ .)29 :1384 ،س

٘ظطيٞٝربي

ثٟشطي ث ٝػبي آٖ ٟ٘بز؟

ثبظؾبظ٘س ٜآقىبضؾبظي سٛا٘ف ػبْ ثكطيا٘رس .ايرٗ ػّرْٛ

دبؾد ٞبثطٔبؼ :ثب ٘ظطي ٝوٙف اضسجبَي .وٙف اضسجربَي

سؼطثيا٘س ٘ ٝاؾشؼنيي يؼٙي ٔيسرٛاٖ آٟ٘رب ضا سهرسيك ٚ

٘ٛػي ػّٓ ثبظؾبظ٘س ٜاؾز (وكف لٛاػس اضسجبٌ ا٘ؿرب٘ي)

اثُبَ وطز ،أب سفبٚسكبٖ ثب ػّ ْٛسؼطثي سحّيّي ايٗ اؾز

وٞ ٝبثطٔبؼ آٖ ضا دطإٌبسيه ػربْ ٘ربْ ٔريٌرصاضز .ثبيرس

و ٝػّ ْٛسحّيّي ٔيذٛاٙٞس زا٘ف ٔبلجُ ٘ظطي ضا ٔٙؿٛخ

ٕ٘ ٝ٘ٛاي اظ اضسجبٌ زضؾرز زاقرز سرب اضسجربٌ ٔؼيرٛة ٚ

 ٚسجييٗ ثٟشطي ث ٝػبي آٖ ثٍصاض٘س ،أب ػّر ْٛثبظؾربظ٘سٜ

سحطيف قس ٜضا ثبظقٙبذز (٘مرس فطٚيرس) (احٕرسي:1373 ،

زضنسز وكف لٛاػس زؾرشٛضي  ٚؾربذز دٟٙربٖ زا٘رف

ٔ .)181ؿأِ ٝاضسجبٌ سحطيف قس ٜاظ ٔهبزيك آؾيتقٙبؾي

ٔبلجُ ٘ظرطي ٞؿرشٙس (اثربشضي .)70 :1387 ،ورٙف اضسجربَي

ٞبثطٔبؼ اظ ػٟبٖ ٔسضٖ اؾز ،ورٕٟٔ ٝشرطيٗ حبِرز آٖ

ٞبثطٔبؼ ٘ظطيٝاي ثبظؾبظ٘س ٜاؾز.

قج ٝاضسجبٌ اؾزٞ .بثطٔبؼ ٔيٌٛيس« :قج ٝاضسجبٌ ٘ظربٔي

ثبظؾبظي ٘ظطي ٝا٘شمبزي ٔ ٚؼطفي ٘ظطي ٝا٘شمبزي ػسيس:

اظ وػفٕٟيٞبي ٔشمبثُ ايؼبز ٔيوٙس و ٝزض ٘شيؼر ٝفرطو

ؾ ٝثبظؾبظي ػٕس ٜا ٚزض ٘ظطي ٝا٘شمربزي ػجربضر اظ -1 :

زضٚغيٗ اػٕبعٔ ،بٞيشف سكريم زازٕ٘ ٜيقٛز» (وب٘طس،ٖٛ

زٚضؾربظي اظ ثرسثيٙي  -2ايؼربز ثرربة ٌفشٍر ٛثرب ػّررْٛ

.)411 :1387
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

جذٍلً -6قاط افتراق پَپر ٍ ّابرهاس در هسائل هؼرفتي جاهؼِضٌاسي
هتفكر

ّابرهاس

پَپر

هسألِ
ػبيٍب ٜػّٓ

ٔظجز

ٔٙفي

ػبيٍب ٜسىِٛٛٙغي

ٔظجز

ٔٙفي

ضاثُ ٝػّٓ  ٚاضظـ (ٞؿز  ٚثبيس)

ػسْ ضاثُ ٝسِٛيسي

ضاثُ ٝسِٛيسي

ؾبذشبض  ٚػبّٔيز

فمٍ فطز ػبُٔ اؾز

ػٕغٞب  ٓٞػبُٔا٘س

ٍ٘ب ٜثٔ ٝيطاص ٔبضوؽ

ثسثيٙب٘ٝ

ذٛـ ثيٙب٘ٝ

ٍ٘ب ٜثٔ ٝيطاص فطا٘ىفٛضر
ضٚـ ػّ ْٛاػشٕبػي

ذٛـ ثيٙب٘ٝ
ثسثيٙب٘ٝ
ُٔٙك ٔرٛلؼيشي ٘ ٚفري ػّررٓ ا٘شمرربزي  ٚسأييررس ٔحررسٚز
دٛظيشيٛيؿٓ

دٛظيشيٛيؿٓ

قيٍ٘ ٜٛبضـ  ٚثيبٖ
ؾٙزٞبي فّؿفي

قفب  ٚضٚقٗ
فّؿف ٝسحّيّي

ٔاّك  ٚزقٛاض
فّؿف ٝلبضٜاي  ٚوٕي سحّيّي

ضاثُ ٝثب ػّ ْٛسؼطثي

ٔؿشميٓ

غيطٔؿشميٓ
(ٔٙجغ ِٛٔ :فبٖ)

ًقاط هطترك آراء پَپر ٍ ّابرهاس
جذٍلً -7قاط هطترك پَپر ٍ ّابرهاس در هسائل هؼرفتي جاهؼِ ضٌاسي
ٔشفىط

دٛدط

ٞبثطٔبؼ

سأويس ثط إٞيز ػمن٘يز





سأويس ثط وٙكٍطي ا٘ؿبٖ









قٙبذز زض ػّٓ سؼطثي ٔٙحهط ٘يؿز.

















اِجشٍ٘ ٝب ٜدٛدط اظ زض ٖٚػّٓ ٍ٘ ٚبٞ ٜبثطٔبؼ ثيكشط اظ ثيط ٖٚػّٓ اؾز.
دٛدط ثب ٔفبٞيٓ «سمطة ث ٝحميمز» ٞٚبثطٔبؼ ثب «زػبٚي اػشجبض».
اِجشٍ٘ ٝب ٜدٛدط ذٛـ ثيٙب٘ٝسط اؾز.





يطٚضر ٌفشٍ ٛث ٝػٕيكسطيٗ قىُ اظ ثٗ ٔحٛضيسطيٗ ٘ظطيبر آٟ٘ب ثط ٔيآيس.
ايٗ ايس ٜزض انُ اظ دٛدط اؾز ٞ ٚبثطٔبؼ اظ دٛدط ٚاْ ٌطفش ٝاؾز.
٘عز دٛدط انُ ػمن٘يز زض «ُٔٙك ٔٛلؼيز» ٘ ٚعز ٞبثطٔبؼ «وٙف اضسجبَي»



دٛدط زض ايٗ ٔٛيٛع  ٓٞسمسْ زاضز  ٓٞ ٚسٙسسط اؾز.

ٔؿأِٝ

فطاسطضٚي اظ ا٘حهبضٌطايي
قٙبذشي دٛظيشيٛيؿشي
ٔربِفز ثب دٛظيشيٛيؿٓ
ٌطيع اظ ٘ؿجيٌطايي
زفبع اظ ٔسض٘يشٝ
سأويس ثط اذنق

سأويس ثط ٌفشٍٛ

ٞؿشيقٙبؾي  3ػٟب٘ي
ٌررطايف ثرر٘ ٝظطيررٞٝرربي 
سٛا٘كي
٘مبزي  ٚ ٍُٞسفىط ٍّٞي






سٛيين
ٞط زٔ ٚؼشمس٘س ث ٝوٕه ػمُ ٔيسٛاٖ ػبٔؼٝاي ثٟشط ثٙب ٕ٘رٛز .ػٙجر ٝسربضيري
ػمُ ٘عز ٞبثطٔبؼ دط ضً٘سط اؾز.
ٔب٘غ ا٘ؿبٖ ظزايي ٘ظطيبر آٟ٘ب ٔيقٛز.

زض ثٗ ٘ظطيبر ٞط ز ٚاذنق ٟ٘فش ٝاؾز.

(ٔٙجغ ٔ:ؤِفبٖ)

ػبٔؼٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿز  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜديبدي ( ،)52قٕبض ٜچٟبضْ ،ظٔؿشبٖ 1392
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رٍش تحقيك

اظ آ٘ؼب و ٝزض چٟبضچٛة ٘ظرطي ثر ٝآٟ٘رب دطزاذشر ٝقرس،

ضٚـ سحميك زض ايٗ وبض يه ضٚـ وشبثرب٘ٝاي  ٚاؾٙبزي

نٛضر ّٔرم آٟ٘ب زض يره ػرس َٚثرب أىربٖ ٔمبيؿرٝ

اؾز .وٛقف قس سب زؾشٝثٙسي ضٚقٙي اظ ٔؿبئُ ػّرْٛ

آٚضزٔ ٜيقٛز.

اػشٕبػي ايطاٖ و ٝزض لبِت ٕٞبيفٞربٔ ،ؼرنر  ٚوشرت

 -2اؾشٙشبع دبؾدٞبي ٔؿبيُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايرطاٖ

ٔٙشكط قس ٜثٛز ،نٛضر ٌيطز  ٚػبيٍبٔ ٜؿربئُ ٔؼطفشري

اظ آضاي دٛدط ٞٚبثطٔبؼ

ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ٔكرم قٛز .ؾذؽ ثُٔ ٝبِغ ٌؿشطزٜ

ػّٓ ثٛزٖ ػبٔؼٝقٙبؾي :ايٗ ٔؿرأِ ٝحشري ٘ؿرُ ؾرْٛ

زض ٔٙبثغ زضػ ٝا ٚ َٚانّي ٘ ٚيع ٔٙبثغ زضػ ٝز ْٚدٛدط ٚ

ػبٔؼ ٝقٙبؾبٖ ايطا٘ي ضا  ٓٞث ٝذٛز ٔكرا َٛورطز ٜاؾرز

ٞبثطٔبؼ  ٚاؾشرطاع ٘ىربر ٔرطسجٍ دطزاذشر ٝقرس .آطربض

(آظاز اضٔىي1389 ،ة).

ػّٕري»،1

دبؾد دٛدط :اظ زيس دٛدط ،ػبٔؼٝقٙبؾري ٘ر ٝسٟٙرب ػّرٓ

«حسؼٞب  ٚاثُبَٞب»« 2فمط انبِز سبضيد« ،»3ػبٔؼ ٝثبظ ٚ

اؾز ،و ٝػّٕي ٔؿشمُ ٘يع ٞؿز  ٚلبثرُ فطٚوبؾرشٗ ثرٝ

زقررٕٙبٖ آٖ« »4اؾررُٛض ٜچٟرربضچٛة »5اؾررزٕٞ .چٙرريٗ،

ػّٔٛي چ ٖٛضٚاٖقٙبؾي يب ٔطزْقٙبؾي ٘يؿز .وشبة فمط

ٔهبحجٞ ٝب ٔ ٚمببر ٔشؼسزي اظ ا ٚث ٝػبي ٔب٘رس ٜور ٝزض

سبضيريٍطي (انبِز سبضيد) درٛدط (ػّريضغرٓ ٔكرىنر

لبِت وشبةٞبيي وٛچه ػٕسسبً دؽ اظ ٔطي ا ٚث ٝچربح

سطػٕٝاي ِ ٚع ْٚثبظ سطػٕر ٝآٖ) دبؾررٍٛي ثؿريبضي اظ

ضؾيس ٜاؾز .آطبض انرّي ٔ ٚرطسجٍ ٞبثطٔربؼ ػجبضسٙرساظ:

ٔؿبئُ  ٚاثٟبٔبسي اؾز و ٝزض ٔٛضز ٛٞيز  ٚقأٖ ػّٕري

«زٌطٌررر٘ٛي ؾررربذشبضي حرررٛظ ٜػٕرررٔٛي»ٙٔ« ،بلكرررٝ

ػبٔؼ ٝقٙبؾي قس ٜاؾز  ٓٞ ٚاو ٓٞ ٖٛٙث٘ ٝظط ٕ٘يضؾس

دٛظيشيٛيؿٓ»ُٙٔ« ،ك ػّ ْٛاػشٕبػي»ٔ« ،ؼطفرز  ٚػنيرك

و ٝحُ قس ٜثبقس .ايٗ آٔٛظٜٞب ثَٛ ٝض ذنن ٚ ٝػرسَٚ

ثكطي»« ،فٙبٚضي  ٚػّٓ زض ٔمربْ ايرسئِٛٛغي»٘« ،ظطيرٚ ٝ

قس ٜزض لؿٕز دٛدط آٚضز ٜقرسٜا٘رسٕٞ .چٙريٗ ،چٙب٘ىرٝ

ػٕررُ» « ،وررٙف اضسجرربَي» .ؾررذؽ ٔؿرربئُ ٔؼطفشرري

اقرربض ٜقررسٚ ،ي زض ػبٔؼرر ٝثرربظ زض زفرربع اظ اؾررشمنَ

ػبٔؼٝقٙبؾي زض ايطاٖ زض اضسجبٌ ثب آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

ػبٔؼٝقٙبؾي ثرب ٔربضوؽ (زض سمبثرُ ثرب ٔيرُ) ٕٙٞرٛايي

ثطضؾرري قررس سررب ٔكرررم قررٛز ايررٗ آضاء چرر ٝوٕىرري

ٔيوٙس.

انّي ٔطسجٍ دٛدط ػجبضسٙرساظُٙٔ« :رك اوشكرب

ٔيسٛا٘ٙس ث ٝحرُ ٔؿربئُ ٔؼطفشري ػبٔؼرٝقٙبؾري ايرطاٖ

دبؾد ٞبثطٔبؼ :اظ زيس ٞبثطٔبؼ ػّ ْٛاػشٕبػي ػّٓا٘س
ِ ٚعٔٚي ٘ساضز ثب ثطذي ٔؼيبضٞبي س ًٙزأ ٝٙػَّ ْٛجيؼي

ثٕٙبيٙس .

اضظيبثي ق٘ٛسٔ .نن ػّٕي ثٛزٖ آٟ٘ب ضا  ٓٞث ٝيره ٔؼٙرب
ٔيسٛاٖ وٕه ث ٝسجيريٗ  ٚسفٟريٓ اػشٕربع ا٘ؿرب٘ي ٘ ٚيرع

يافتِّای پژٍّص
 -1اؾشٙشبع دبؾدٞبي ٔؿبيُ ٔؼطفشري ؾرُن ػٟرب٘ي اظ
آضائ دٛدط ٞٚبثط ٔبؼ:
1

The logic of scientific discovery
Conjectur and refutation
3
Poverty of historisism
4
Open society and its enemys
5
Myth of framwork
2

وٕه ث ٝضٞبؾبظي ا٘ؿبٖٞرب اظ اؾرشيني لرسضر لّٕرساز
ٕ٘ٛزِ .صا ػبٔؼ ٝقٙبؾي سب حسي ور ٝزض ذرسٔز اٞرسا
فٛق لطاض زاضز ،قأٖ ػّٕي زاضز .
ٔمبيؿ ٝدبؾدٞب زض ٔؿأِ ٝػّٓ ثٛزٖ ػبٔؼٝقٙبؾيٞ :رط
ز ٚثط ػّٓ ثٛزٖ ػبٔؼٝقٙبؾي سأويرس زاض٘رس .ثحرضٞربي
دٛدط ؾبذشبض ُٔٙمي زليكسط  ٚضٚقٗسطي زاض٘س ،أب سأويس
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

ثط ػٙهط ضٞبيي زض ٘ظطيٞ ٝبثطٔربؼ دطض٘رًسرط اؾرز ٚ

زاقز؟  ٚآيب ايٗ ػبٔؼٝقٙبؾي ػيٙي اؾز ٔ ٚيسٛا٘س ثرب

سهطين ايٗ ػٙهط زض حيُٚ ٝظبيف ٘ظطي ٝػبٔؼٝقٙبؾي،

ؾُن ػٟب٘ي ايٗ ػّٓ ٔجبزِ ٝزاقش ٝثبقس؟

٘مُ ٝلٛسي ٘ؿجز ث٘ ٝظطيبر دٛدط ٔحؿٛة ٔيقٛز.
ػبٔؼٝقٙبؾي ثٔٛي :آيب ٔيسٛاٖ ػبٔؼرٝقٙبؾري ثرٔٛي
جذٍل - 8هقايسِ ًظرات پَپر ٍ ّابرهاس در پاسخگَيي بِ هسائل هؼرفتي سطح جْاًي
هتفكراى

ّابرهاس

پَپر

پرسصّای فلسفِ جاهؼِضٌاسي
آيب ضٚـ ػَّ ْٛجيؼي  ٚاػشٕبػي يىؿبٖا٘س؟

ث ٝيه ٔؼٙب ثّٝ

ذيط

آيب ٔي سٛاٖ ث ٝقٙبذز زيٍطاٖ ضؾيس ثس ٖٚايٙى ٝثّرر ٚ ٝاؾررُٛض ٜچٟرربضچٛة (ورر ٝايررٗ ثّ ٚ ٝثب سٛؾُ ث ٝزػبٚي اػشجبض حبنُ قس٘ي
اظ آٟ٘ب ثبقي؟
ٚظيف ٝػبٔؼٝقٙبؾي چيؿز؟

قررٙبذز ضا ٕٔشٙررغ ٔرريزا٘ررس) ٘بزضؾررز اؾز.
اؾز.
ثطضؾرري ديبٔررسٞبي ٘بذٛاؾررش ٝاػٕرربَ ثبظقٙبؾي ػٛأُ سحطيف اضسجبٌ
ذٛاؾشٝ

ضٚـ ذبل يه ػبٔؼٝقٙبؾي ُّٔٛة ثبيس چ ٝثشٛا٘س سجييٙي نحين اظ ٚلربيغ اػشٕربػي ثبيس ؾٚ ٝظيف ٝسجييٗ ،سف ٚ ٟٓضٞبيي ضا سٛأبٖ
ثسٞس ور ٝفٟرٓ وٙكرٍطاٖ (افرطاز) ضا زض ثطآٚضز  ٚآظٔ ٖٛآٖ ٛٔ ٓٞفميز ػّٕي آٖ زض
ٚيػٌياي زاقش ٝثبقس؟
ٔٛلؼيشي وٞ ٝؿشٙسِ ،حبِ وٙرس  ٚزا٘رف ضٞبيي ا٘ؿبٖٞب اظ ؾُّ ٚ ٝاضسجبَبر وػزيؿٝ
حبنُ زض ٟ٘بيز ثبيس زض ػٟز وربٞف اؾز.
ض٘غٞبي ثكطي ث ٝوبض ٌطفش ٝقٛز.
آيب ثيَطفي اضظقي ٕٔىٗ اؾز؟

زٚزؾررش ٝاضظـ ٚػررٛز زاضز اضظـٞرربي ذيط
زض ٖٚػّٕرري  ٚثررط ٖٚػّٕرري ورر ٝلبثررُ
سفىيها٘س .زض ٖٚػّٓ ٕٔىٗ اؾز.

آيب اضظـٞب اظ أٛض ٚالغ لبثُ اؾشٙشبعا٘س ؟

ذيط ضاثُ ٝسِٛيسي ٘ساض٘س.

ثّ ،ٝػمُ نربزض وٙٙرسٞ ٜرط زٌ٘ٛ ٚر ٝحىرٓ
اؾز.

آيب ثبيس فطيٕبٖ ايٗ ثبقس و ٝزيٍطاٖ ٔٛػٛزاسي ثّ ٚ ٝايٗ ثٔ ٝؼٙبي ٘في ػٙجرٞٝربي غيرط ثّ ٚ ٝايٗ ثٔ ٝؼٙبي ٘في ػٙجٞٝبي غيطػمن٘ي
ػمن٘يا٘س؟

ػمن٘ي ثكط ٘يؿز.

آيب ػبٔؼٝقٙبؾي ضا ٔيسٛاٖ ث ٝضٚاٖقٙبؾي فط ٚذيط ،ػبٔؼٝقٙبؾي ػّٕي ٔؿشمُ اؾز.
وبؾز؟
ذيط فمٍ افطاز ػبّٔيز زاض٘س.
آيب وُٞب يب ػٕغٞب ٔيسٛا٘ٙس وٙكٍط ثبقٙس؟

ثكط ٘يؿز.
ذيط ،ػبٔؼٝقٙبؾي ػّٕي ٔؿشمُ اؾز.
ثّ ،ٝػٕغٞب ٞرٓ ٔريسٛا٘ٙرس ػبّٔيرز زاقرشٝ
ثبقٙس.

آيب ػبٔؼ ٝقٙبؾي ،ثبيس ث ٝسجييٗ ثطؾس يب فٟرٓ ٞ ٚط ؾٝ

ٞط ؾٝ

سفؿيط يب سطويجي اظ آٟ٘ب يب ضٞبيي ا٘ؿبٖٞب ؟
ٔجٙبي فّؿفي ػّ ْٛاػشٕبػي چ ٝثبيس ثبقس :يه ضئبِيؿشي

ضئبِيؿشي

زيسٌب ٜضئبِيؿشي يب آ٘شي ضئبِيؿشي؟
آيب زا٘ف اظ ػنيك ٔيسٛا٘س ػسا ثبقس؟

زض ٔمبْ زاٚضي آضي

ذيطٕٔ ،ىٗ ٘يؿز.
(ٔٙجغٔ :ؤِفبٖ)
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دبؾد دٛدطَ :جك آضاء دٛدط ،آضاء ٔشبفيعيىي ٔيسٛا٘ٙس ثرب

«اظ وؼررب آٚضزٜاي؟» ٘يؿررشيٓ  ٚسٕرربْ ػٙهررط فطٍٙٞرري

ساييط نٛضسجٙسي ث ٝػطن ٝػّرٓ ٚاضز قر٘ٛس .ثر ٝػرن،ٜٚ

ٔيسٛا٘ٙس زض ٘ظطي ٝؾبظي ث ٝوبض آيٙس ،أب آ٘چ ٝػّٓ ضا ػّٓ

ٔيسٛا٘ٙس زض ٔطحّ ٝوكفٍ٘ ،ب ٜا ٚضا ث ٝؾرٕز  ٚؾرٛي

ٔيوٙسٔ ،مبْ زاٚضي اؾرزِ ،ىرٗ ػنلرٞٝربي ؾرٌ ٝب٘رٝ

ٕ٘بيٙسٕٞ .چٙيٗ ،اظ ٔٙظط دٛدط زض ٔطحّرٝ

قٙبذشي ٞبثطٔبؼ زض ؾُن  ٕٝٞافطاز ثكط ُٔطحا٘س  ٚاٌط

ٌطزآٚضي اؾُٛضٜٞرب  ٚسريرُ  ٚسٕربْ ػٙبنرط فطٍٙٞري

ٔب فطو وٙيٓ و ٝػّم ٝسىٙيىي ظيط ثٙبي ػّٓ غطثي ثرٛزٜ

ٔيسٛا٘ٙس ث ٝوبض آيٙس .أب آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾرزٔ ،طحّر ٝزاٚضي

اؾز ٔ ٚب ثرٛاٞيٓ ػّم ٝزيٍطي ضا ثطٌيطيٓ ،ايرٗ وربض ضا

اؾز يؼٙي زؾرشبٚضزٞبي حبنرُ ثرب ٞرط ٔشبفيعيره يرب

ٞط وكٛضي ٔيسٛا٘س ا٘ؼبْ زٞس  ٚسٕربيع آقرىبضي اظايرٗ

ٞؿشي قٙبؾي  ٚػٙبنرط فطٍٙٞري ذبنري ور ٝثبقرس ،زض

ِحبِ ٘رٛاٞس ثٛز .

ذبني ٔؼُٛ

ٟ٘بيز ثبيس ث ٝقىّي نٛضسجٙسي ديسا وٙس و ٝسؼطثرٝدرصيط

چبِفٞبي ضٚقي :زضن ٘بزضؾز اظ ضٚـ ػّٓ  ٚغّجٝ

ٍٕٞب٘ي ثبقس .دؽ ٔيسٛاٖ ث ٝايرٗ ٔؼٙرب ػبٔؼرٝقٙبؾري

آ٘چ ٝسحميمبر ا٘ؼبْ قس ٜقج ٝدٛظيشيٛيؿرٓ ٔريذٛا٘ٙرس،

ثٔٛي زاقز.ايٗ ػبٔؼٝقٙبؾري ٌطچر ٝثرٔٛي اؾرز ،ثرٝ

يىي اظ ٔؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ اؾز.

ٔؼيبضٞبي ػيٙيز ٚفب ٔيوٙس.

دبؾد دٛدط٘ :مبزيٞبي دٛدط  ٚثسيُ ا( ٚاثُربَدرصيطي)

دبؾد ٞبثطٔبؼ :اٌط ػنيك ثٙيبزيٗ ٔب زض قرىٌُيرطي

ٔيسٛا٘س ث ٝسحميمبر ؾٙؼيسٜسط ثيٙؼبٔس  ٚػبٔؼرٝقٙبؾري

ػّٓ ٘مف اؾبؾي زاض٘س ،ثبيس سؼييٗ وٙيٓ و ٝػّٓ ٔجشٙي ثط

ايطاٖ ضا اظ قج ٝدٛظيشيٛيؿٓ  ٚزضن ٘بزضؾرز اظ فؼبِيرز

وساْ ػنل ٝضا ٔيذٛاٞيٓ؟ (وٙشرطَٔ ،فبٕٞر ،ٝضٞربيي يرب

ػّٕي ثطٞب٘سُٙٔ .ك ٚيؼيشي يب ٔٛلؼيشي درٛدط ثر ٝػٙرٛاٖ

سطويجرري اظ آٟ٘ررب) .سهررطين زض ايررٗ أررط (ايٙىررٔ ٝررب چررٝ

ٔسَ ذبني ثطاي ػبٔؼٝقٙبؾي و ٓٞ ٝػٙهط سجييٗ ٓٞ ٚ

ػبٔؼٝقٙبؾي ٔيذٛاٞيٓ؟) ٔيسٛا٘س ث ٝضفغ اثٟبْ زض ٘مف

ػٙهط سف ٟٓضا سٛأربٖ زض ذرٛز زاضز ،زض ػبٔؼرٝقٙبؾري

ػبٔؼٝقٙبؾي وٕه وٙس .ثؼن ،ٜٚاٌرط چٙب٘ىرٞ ٝبثطٔربؼ

ايطاٖ ٔرٛضز اغفربَ وبٔرُ ٚالرغ قرس ٜاؾرز .ػّريضغرٓ

ٔيٌٛيس وٞ ٝؿرشيقٙبؾري ػّرٓ غطثري ٘ربٌعيط ٘يؿرز،

ايًبحٞبي ٘يىٛي دبيب زض زٔ ٚمبِٙٔ ٝسضع زض ٘بٔر ٝػّرْٛ

ٔيسٛاٖ ثب ثط ٌطفشٗ ٞؿشيقٙبؾي زيٍطيٛ٘ ،ع زيٍطي اظ

اػشٕبػي (دبيب )1385 ٚ1383 ،زضثبضُٙٔ ٜك ٔرٛلؼيشيٞ ،ريچ

ػّٓ ايؼبز ٕ٘رٛز (يره ػّرٓ ثرٔٛي) ،ور ٝاِجشر ٝثبيرس ثرٝ

سحميمي زض ػٟز وبضثطز ػّٕي آٖ  ٚثطضؾي لبثّيزٞرب ٚ

ٔؼيبضٞبي ػبْ  ٚػٟب٘ي ٘مس دبيجٙس ثبقس  ٚػيٙيز آٖ ثبيرس

يؼفٞبي آٖ ا٘ؼبْ ٍ٘طفش ٝاؾز ٞط چٙس ػبٔؼٝقٙبؾب٘ي

ث ٝقىُ ثيٗابشٞب٘ي سأٔيٗ قٛز.

ٔظُ ٌّٙط  ٚزيٍطاٖ ثؿيبض ذٛز ضا ٔسي ٖٛدٛدط ٔيزا٘ٙس ،أب

ٔمبيؿ ٝدبؾدٞب زض ٔؿأِ ٝػبٔؼٝقٙبؾي ثٔٛي  :ث٘ ٝظرط
ٔيضؾس زض ايٗ ٔٛضز زيسٌب ٜدٛدط دبؾرد ضٚقرٗسرطي زض

ظبٞطا ػّٓ الشهبز زض وبضثطز  ٚػُف سٛػ ٝث ٝآضاء درٛدط
ثؿيبض ديكشط اؾز .

اذشيبض ٔب ٔي ٌصاضز ،چ ٖٛزٔ ٚمبْ ٌرطزآٚضي  ٚزاٚضي ضا

دبؾد ٞبثطٔبؼٕٞ :چٙيٗٞ ،بثطٔبؼ ثب ث ٝچبِف وكيسٖ

سفىيه ٔيوٙس ٔ ٚكرم ٔيوٙس ؤ ٝب زض ٔمبْ ٌطزآٚضي

ٔفطٚيبر ثٙيب٘يسط دٛظيشيٛيؿٓ ث ٝايٗ أط ٔسز ٔيضؾرب٘س.
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

ٔسَ ػّٓ ا٘شمبزي ٞبثطٔبؼ و ٝثٙب ث ٝفطو ثبيرس ٞرط ؾرٝ

ٔيزا٘رس٘ .ظطيرٞٝرب ٕٞيكر ٝزض دبؾرد ثرٔ ٝؿربئُ ايؼربز

ػٙهط سجييٗ ،سف ٚ ٟٓضٞبيي ضا سٛأبٖ زض ذٛز زاقش ٝثبقس،

ٔيق٘ٛسِ .صا سب ٔؿأِٝاي ٘جبقس٘ ،ظطيٝاي ٞرٓ ثرٚ ٝػرٛز

ثبيس ٔٛضز سٛػ ٝػسي  ٚايًبح ٚالغ قٛز ٞ ٚرٓ لبثّيرز

ٕ٘يآيسٔ .ؿأِ ٝثبيس ثر ٝضٚقرٗسرطيٗ قرىّي نرٛضسجٙسي

وبضثطز ػّٕي آٖ ؾٙؼيس ٜقٛز  ٚايٗ أط ٔيسٛا٘س ث ٝغٙبي

قٛز ،سب أىبٖ دبؾد ضٚقٗ ثيبثس أب  ٓٞفطايٙس نٛضسجٙسي

ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ وٕه ٕ٘بيٙسٕٞ .ريٗ َرٛض ٞبثطٔربؼ

ضٚقٗ ٔؿأِ ٓٞ ٚ ٝفطايٙس ايؼبز دبؾد (٘ظطي )ٝػٕؼيا٘س.

ٔؼشمس اؾ ز ػّ ْٛاػشٕبػي چيعي اظ ػّٓ ثٛزٖ ٘ؿجز ثرٝ

ٚلشي ؾؤاَٞب زض فًبيي ٔٙبؾت َطح ٘ ٚمبزي ق٘ٛسٓٞ ،

ػَّ ْٛجيؼي وٓ ٘ساض٘س ٘ ٚجبيس ثب ٔؼيبضٞربي سٙرً ػّرْٛ

ٔؿبئُ ٚالؼي اظ قجٔ ٝؿأِٞٝب ثبظقٙبذشٔ ٝيقر٘ٛس ٞ ٚرٓ

َجيؼي آٟ٘ب ضا ٔحه ظزٕٞ .چٙيٗ ،سٛػ ٝثٞ ٝطٔٛٙسيه زض

ٔؿبئُ ٚالؼي أىبٖ ٔييبثٙس نٛضسجٙسي ثٟشطي ديسا وٙٙس.

ػّ ْٛاػشٕبػي ثَ ٝرٛض ٔرٙظٓسرط ٔطٞر ٖٛوٛقرفٞربي

ٕٞچٙيٗ ،أىبٖ َطح ٘ظطيبر ٔشؼسز ثٚ ٝػٛز ٔيآيس  ٚثٝ

ٞبثطٔبؼ اؾز (اثبشضئ .)44: 1387 ،ؼطفري زليركسرط  ٚثرٝ

غٙبي ٘ظطيبر ٔيا٘ؼبٔس .اظ ايٗ ٔٙظط ،اثبشضي ثب اؾشفبز ٜاظ

وبضٌيطي آٔرٛظٜٞربي ٞطٔٙرٛسيىي ٔريسٛا٘رس ثر ٝسٛؾرؼٝ

٘ظطي ٝؾ ٝػٟبٖ دٛدط ٔؼشمس اؾز ػّٓ زض ايطاٖ زض فًبيي

ضٚـٞبي ػبٔؼ ٝقٙبؾي  ٚافعٚزٖ ثط غٙربي ايرٗ ػّرٓ ٚ

ث٘ ٝبْ ػٟبٖ ؾ ْٛزض ػطيبٖ ٘يؿز  ٚزض ػٟبٖ ز ْٚدٛدطي

ضفغ غّج ٝقج ٝدٛظيشيٛيؿٓ ثيٙؼبٔس.

ٔحهٛض ٔب٘س ٜاؾز ،چٔ ٖٛحممبٖ ايطا٘ي ذٛز ضا ّٔعْ ثٝ

قىٌُيطي ٘ظطيبر ٘ ٚظطيٝدطزاظي زض ػبٔؼرٝقٙبؾري

ضػبيز َطح سحميمبسي ذبني ٕ٘يوٙٙس  ٚزؾز ث٘ ٝمبزي

ايطاٖ  :يىي اظ ٔؿبئُ َطح قس ٜزض ٔٛضز ػبٔؼرٝقٙبؾري

وبضٞبي يىسيٍط ٕ٘يظ٘ٙسٕ٘ ،يسٛاٖ زض ٞط ٔرٛضز اظ ٔفيرس

ايطأٖ ،ؿأِ ٝفمط ٘ظطيٝدطزاظي  ٚػبيٍب٘ ٜظطيٝدرطزاظي زض

ثٛزٖ سحميمبر  ٓٞاضظيبثي زليمي ٕ٘ٛز ،ظيطا اوظرط لطيرت

آٖ ثٛز ٜاؾز .يه ايس ٜايٗ اؾز ور ٝزض ػبٔؼرٝقٙبؾري

ث ٝاسفبق آٟ٘ب ث ٝػٟبٖ ؾ٘ ْٛيبٔس ٘ ٚمبزي ٘كسٜا٘س .اثبشضي

ايطاٖ ٘ظطي ٝدطزاظي ٚػٛز زاضز ،أب ؾبظ  ٚوبضٞبي ٔؼطفي

يىي اظ ػٛأُ ايٗ أط ضا «زضؼ» دٙساقرشٗ ػّرٓ  ٚػرسا

 ٚقٙبذز  ٚػعْ قٙبذز ٘ظطيبر زيٍطاٖ ٚػرٛز ٘رساضز

ٔب٘سٖ اظ ٔؿبئُ ظ٘سٌي ٔيزا٘س .حُ ٔؿأِ ٝزض ٌرط ٚلرٛاْ

(سٟٙبيي 1387 ،اضٔىي1389 ،ع) ،أب زض ٔمبثرُ ػرس ٜزيٍرطي

ػٟبٖ ؾ ْٛاؾز (اثبشضي.)317 -316 :1382 ،

ٔؼشمس٘س ،زض ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ زچبض فمط ٘ظطيرٝدرطزاظي

دبؾد ٞبثطٔبؼ  :ثطاي دبؾد ٞبثطٔبؼ ثبيرس ثر ٝثحرض

ٞؿشيٓٞ .ط وساْ اظ ايٗ ز ٚايس ٜضا و ٝثذصيطيٓ ،أب زض ايرٗ

حٛظ ٜػٕٔٛي ا ٚضػٛع وٙيٓ .إٞيز آٖ زض ايٗ اؾز وٝ

سطزيسي ٘يؿز وٚ ٝيغ ٘ظطيٝدطزاظي زض ػبٔؼرٝقٙبؾري

حٛظ ٜػٕٔٛي ػبيي اؾز و ٝػبٔؼرٝقٙبؾري ثبيرس زض آٖ

ايطاٖ ٚيغ ُّٔٛثي ٘يؿز .او ٖٛٙثبيرس زيرس آضاء درٛدط ٚ

٘مف انّي ذٛز ضا ايفب ٕ٘بيس .اظ آ٘ؼب و ٝحرٛظ ٜػٕرٔٛي

ٞبثطٔرربؼ زض ػٟررز ثٟجررٛز ايررٗ ٚيررؼيز چرر ٝوٕىرري

حس ٚاؾٍ ػبٔؼٔ ٝس٘ي  ٚزِٚرز اؾرز ،ػبٔؼرٝقٙبؾري

ٔيوٙٙس.

ٔيسٛا٘س يه ٘مف ز ٚؾٛي ٝثبظي ٕ٘بيرس .اظ يرهؾر ٛثرب

دبؾد دٛدط :دٛدط سٕربْ ظ٘رسٌي ضا فطايٙرس حرُ ٔؿرأِٝ

٘مبزي فط ًٙٞػٕٔٛي ٔٛػت درببيف فطٙٞرً ػٕرٔٛي
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قٛز  ٚاظ ؾٛي زيٍط ،ثب ٘مبزي لسضر اظ ا٘حهبض لرسضر

چكٓدٛقي اؾز .ػّٓ فؼبِيشي اػشٕبػي اؾز  ٚثب ٘مبزي

ٔ ٚؿبئّي و ٝثط ظيؿز ػٟبٖ سحٕيُ ٔريوٙرس ثىبٞرس .اظ

ٔيثبِس  ٚضقس ٔيوٙس ِصا سٛػ ٝثٌ ٝفز ٌٚر٘ ٚ ٛمربزي

يه ٔٙظط زيٍط ،ػبٔؼٝقٙبؾي ٔيسٛا٘س ثب سئٛضيعٕ٘ ٜرٛزٖ

أطي يطٚضي زض ضقس ػبٔؼٝقٙبؾي اؾز.

ُٔبِجبر ػٕٔٛي دكشٛا٘٘ ٝظطي ثطاي ػٙرجفٞربي ٔرس٘ي
فطا ٓٞؾبظز .ث ٝػجبضر زيٍط ،ثرفٞبيي اظ ٘ربذٛز آٌربٜ

ػذم اًطباق بيي داًص ًظری ٍ ػولي

ػٕؼي ضا ث ٝؾُن آٌبٞي ٚاضز ٕ٘بيس  ٚاٌط ػبٔؼٝقٙبؾي

دبؾد دٛدط :اظ زيس دٛدط ،ؾيبؾشٕساضاٖ  ٚوبضٔٙساٖ زِٚرز

زض ايٗ ضا ٜث ٝانٌ َٛفشٕبٖ  ٚانُ اؾشسبَ ثٟشرط دبيجٙرس

ثبيس زض َطاحي ٟ٘بزٞب اظ قٙبذز ٔحه َٛػّ ْٛاػشٕبػي

ثبقسٔ ،يسٛا٘س ٔٛػرت ثربب ثرطزٖ ؾرُن ػٕرٔٛي ذرطز

ثٟط ٜػٛيٙس .ايٗ ث ٝسأٔيٗ ضاثُر ٝزا٘رف ٘ظرطي  ٚػّٕري

ػٕؼي قٛزٞ .طچٙس ػبٔؼرٔ ٝرس٘ي  ٚحرٛظ ٜػٕرٔٛي زض

وٕه ٔيوٙس ،أب ث ٝػّز ِاعـدصيطي ايٗ قٙبذز  ٚثٝ

ايطاٖ ث ٝحس وبفي ضقس يبفشر٘ ٝيؿرشٙس ،أرب ٚضٚز نرحين

زِيُ ٚاثؿشٍي ايٗ ٌ٘ٛرٟٙٔ ٝسؾري اػشٕربػي ثر ٝسؼطثرٝ

ػبٔؼٝقٙبؾي ٔيسٛا٘س  ٓٞث ٝضقس  ٚسٛؾرؼ ٝآٟ٘رب وٕره

ػّٕرري  ٚآٔرربزٌي ثررطاي ٚاضز وررطزٖ ساييررط احشٕرربِي زض

وٙس  ٓٞ ٚث ٝغٙبي ذٛز ػبٔؼٝقٙبؾي يبضي ضؾرب٘س .ايرٗ

ٞس ٞب ثبيس اؾشفبز ٜاظ ٚاوٙفٞب ٘ ٚظطيرٞٝربي ا٘شمربزي

أرط اضسجربٌ ٘ظطير ٚ ٝػٕررُ ضا زض ثٟشرطيٗ قرىُ فررطآٞ

ازأ ٝيبثس.

ٔيؾبظز  ٚاظ آ٘ؼب و ٝػبٔؼرٝقٙبؾري زض ايرٗ حبِرز ثرب

دبؾد ٞبثطٔبؼ :اٌط اضسجبٌ ثيٗ ٘ظط  ٚػُٕ لُغ قٛز،

ٔؿبئُ ٚالؼي زؾز  ٚدٙؼ٘ ٝطْ ٔيوٙس  ٚذٛز ضا ٔشٟس ثٝ

اظ يه ؾ ٛزض زاْ ا٘شعاعٞبي ثيحبنُ  ٚاظ ؾرٛي زيٍرط

ث ٝدبؾرٍٛيي ث ٝايٗ ٔؿبئُ ٔيثيٙس ،ث ٝغٙبي ٘ظرطي ٞرٓ

زض زاْ ػُٕ ٌطايي وٛض ٔيافشيٓ .ضاثُ ٝزيبِىشيىي ٘ظرطي

زؾز ٔييبثس.

 ٚػّٕي ثبيس ثطلطاض ثبقس سب  ٓٞث ٝغٙبي ٘ظطي ثيٙؼبٔس ٚ

ٔمبيؿرر ٝدبؾرردٞررب زض ٔؿرأِ ٝقررىٌُيررطي ٘ظطيرربر ٚ

 ٓٞاظ ذُبٞبي ػّٕي ثىبٞس.

٘ظطيٝدطزاظي زض ػبٔؼٝقٙبؾري ايرطاٖ :دبؾردٞرب زض ايرٗ

ٔمبيؿ ٝدبؾدٞب زض ػسْ اُ٘جربق ثريٗ زا٘رف ٘ظرطي ٚ

ٔؿأِ ٝقجبٞز ظيبزي زاض٘س ٞ ٚرطز ٚوٕربثيف ثرط ٘ىربر

ػّٕي :زض ٔؿأِ ٝدي٘ٛس ٘ظرط  ٚػٕرُ ٞبثطٔربؼ ثر ٝػّرز

ٔكررشطوي نررحٔ ٝرريٌصاض٘ررس .زض آؾرريتقٙبؾرري ٔؿرربئُ

ظٔئ ٝٙبضوؿيؿرشياـ سأويرس ثيكرشطي ٕ٘رٛز٘ ٚ ٜظطيربر

ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ػسْ ٌفز  ٚ ٌٛ ٚاضسجربٌ وٙكرٍطاٖ

ٌؿشطزٜسط  ٚزليكسطي ضا اثرطاظ ورطز ٜاؾرز  ٚوربض ضا سرب

ايٗ حٛظ ٜثب  ٓٞث ٝوطار ػٛٙاٖ قس ٜاؾز .اٌط آٔٛظٜٞبي

ػبيي ديف ٔيثطز و ٝآظٔ٘ ٖٛظطي ٝا٘شمبزي ديكرٟٙبزياـ

دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ ػسي ٌطفش ٝق٘ٛسٌ ،فز ٔ ٚ ٌٛ ٚصاوطٜ

ضا دطاوؿيؽ ٔؼطفي ٔيوٙس يؼٙي نح ٝٙآظٔر٘ ٖٛظطيربر

زيٍط ث ٝقىُ أطي سكطيفبسي و ٝثشٛاٖ اظ آٖ َفط ٜضفز،

ػُٕ اؾز.

زيسٕ٘ ٜي قٛز ،ثّى ٝيره ػٙهرط يرطٚضي  ٚغيرط لبثرُ
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ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

جذٍل -9هقايسِ ًظرات پَپر ٍ ّابرهاس در پاسخگَيي بِ هسائل سطح هلي
هتفكر

ّابرهاس

پَپر

هسألِ
ػّٓ ثٛزٖ ػبٔؼٝقٙبؾي

ػبٔؼٝقٙبؾي ػّٕي ٔؿشمُ اؾز ٕ٘ ٚيسٛاٖ ٘ ٚجبيس آ٘رطا ثرٝ

ػّ ْٛاػشٕبػي ػّٓا٘س ِ ٚعٔٚي ٘ساضز ثب ثطذري

ضٚاٖقٙبؾي يب ٔطزْقٙبؾي فرط ٚوبؾرز .ضٚاٖقٙبؾري ذرٛز

ٔؼيبضٞبي س ًٙزأ ٝٙػَّ ْٛجيؼي اضظيبثي ق٘ٛس.

ػّٕي اػشٕبػي اؾز ٔ ٚطزْقٙبؼ ػيٙيز ثيكشطي ٘ساضز.

ٔنن ػّٕي ثٛزٖ آٟ٘ب ضا  ٓٞث ٝيه ٔؼٙب وٕه
ث ٝسجييٗ  ٚسف ٟٓاػشٕبع ا٘ؿب٘ي ٘ ٚيع وٕره ثرٝ
ضٞبؾبظي ا٘ؿبٖٞب اظ اؾشيني لرسضر ٔريسرٛاٖ
لّٕساز ٕ٘ٛز. .

أىبٖ ػبٔؼٝقٙبؾي ثٔٛي

ػّٓ زض ٔمبْ ٌطزآٚضي ٔيسٛا٘س اظ سٕبْ ػٙبنط فطٍٙٞي سرأطيط اظ آ٘ؼب وٞ ٝؿشيقٙبؾي ػّٓ غطثي ٘بٌعيط ٘جٛزٜ
دصيطز  ٚث ٝايٗ ٔؼٙب ػّٓ ثٔٛي ٔيسرٛاٖ زاقرز ،أرب زض ٔمربْ اؾررزٔ ،رريسررٛاٖ ثررب ثطٌررطفشٗ ٘ررٛع زيٍررطي اظ
ٞؿشي قٙبؾي ػّٓ زيٍطي آفطيس ،أب ػيٙيرز آٖ

زاٚضي ثبيس ثٔ ٝؼيبضٞبي ػبْ سٗ زٞس.

ثبيس ث ٝقىُ ثيٗابشٞب٘ي سأٔيٗ قٛز.
غّجرررر ٝضٚيىررررطز قررررجٝ

ضٚـ ُٔٙك ٔٛلؼيشي ور ٝسجيريٗ  ٚسفٟرٓ ضا سٛأربٖ زض ذرٛز

دٛظيشيٛيؿشي

زاضز،ثبيس زض ػبٔؼٝقٙبؾي ث ٝوبض ضٚزٍ٘ .رطـ اثُربَ ٌطايري اؾز ،أب ٔؼشمس اؾز و ٝاٌط ٘كٛز ٌرعاضٜٞربي
ػبيٍعيٗ ثٟشطي ثطاي دٛظيشيٛيؿٓ اؾز.

ٞبثطٔرربؼ اظ ثعضٌشررطيٗ زقررٕٙبٖ دٛظيشيٛيؿررٓ
فّؿفي  ٚػبٔؼٝقٙبذشي ا ٚضا ث ٝزؾز آظٔٚ ٖٛ
سؼطث ٝؾذطز ،اضظقي ٘ساض٘س٘ .ظطي ٝػنيك ٘ ٚمس
دٛظيشيٛيؿٓ ٔ ... ٚيسٛا٘س ضاٍٞكربي سحميمربر
ثبقرس  ٚػبٔؼررٝقٙبؾري ايررطاٖ ضا اظ غّجر ٝقررجٝ
دٛظيشيٛيؿٓ ثطٞب٘س .ثر ٝػرن٘ ٜٚظطير ٝا٘شمربزي
ػسيس ٔيسٛا٘س ضاٜٞربي ػسيرسي زض سحميمربر
ػبٔؼ ٝقٙبذشي ثبظ وٙس.

اسٕيؿٓ دػٞٚكي

الشًرربي ٘ظطيرربر دررٛدط ورربض ػٕؼرري زض أررط زا٘ررف اؾررز .الشًبي ٘ظطيبر ٞبثطٔبؼ وربض ػٕؼري زض أرط
ٔفطٚيبر ٘ظطي ا ٚث ٝسحميمبر ثيٗ ضقشٝاي  ٚوٙف ػٕؼري زا٘ف اؾزٔ .فطٚيبر ٘ظطي ا ٚثر ٝسحميمربر
زض حٛظ ٜزا٘ف ٔٙؼط ٔيقٛز.زا٘ف أطي ػٕؼي اؾز.

ثيٗ ضقشٝاي  ٚورٙف ػٕؼري زض حرٛظ ٜزا٘رف
ٔٙؼط ٔيقٛز .زا٘ف أطي ػٕؼي اؾز.

ػسْ اُ٘جبق ثيٗ زا٘ف ٘ظطي ؾيبؾشٕساضاٖ  ٚوبضٔٙرساٖ زِٚرز ثبيرس زض َطاحري ٟ٘بزٞرب اظ اٌط اضسجبٌ ثيٗ ٘ظط  ٚػُٕ لُغ قرٛز ،اظ يره
 ٚػّٕي

قٙبذز ٔحه َٛػّ ْٛاػشٕبػي ثٟرط ٜػٛيٙرس ،أرب ثر ٝزِيرُ ؾ ٛزض زاْ ا٘شعاعٞبي ثيحبنُ  ٚاظ ؾٛي زيٍط
ِاعـدصيطي ايٗ قرٙبذز  ٚثر ٝزِيرُ ٚاثؿرشٍي ايرٗ ٌ٘ٛر ٝزض زاْ ػٕررُ ٌطايرري وررٛض ٔرريافشرريٓ .ضاثُررٝ
ٟٔٙسؾي اػشٕبػي ث ٝسؼطث ٝػّٕي  ٚآٔبزٌي ثطاي ٚاضز وطزٖ

زيبِىشيىي ٘ظط  ٚػّٕي ثبيس ثطلطاض ثبقس سب ٞرٓ

ساييررط احشٕرربِي زض ٞررس ٞررب ثبيررس اؾررشفبز ٜاظ ٚاوررٙفٞررب  ٚث ٝغٙبي ٘ظطي ثيٙؼبٔس  ٓٞ ٚاظ ذُبٞبي ػّٕي
٘ظطيٞٝبي ا٘شمبزي ازأ ٝيبثس.

.

ثىبٞس .

.
)ٔٙجغ ٔ :ؤِفبٖ)
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ًتيجِگيری

ٔؼيبضٞبيي و ٝزا٘كي ضا ثسَ ث ٝػّٓ ٔيؾبظ٘س ٔيسٛا٘س زض

سبضيد ػبٔؼ ٝقٙبؾي ثركي ػرسايي ٘بدرصيط اظ ايرٗ ػّرٓ

سنـٞبي ػبضي زض حٛظ ٜػبٔؼ ٝػّٕي ػبٔؼٝقٙبؾي زض

اؾز .ثبظذٛا٘ي ٘ظطٞب  ٚايسٜٞبي ا٘سيكٕٙساٖ ،ثرهٛل

ايطاٖ زض ضاؾشبي ثٔٛي ؾربظي ػّر ْٛاػشٕربػي ٔرس ٘ظرط

اٌط ثب ضٚيىطزي سُجيمي ا٘ؼبْ درصيطزٔ ،ريسٛا٘رس زضٌرطٜ

لطاضٌيطز .أيس اؾز سحميمبر ٌؿرشطزٜسرط زض ظٔيٙرٞٝربي

ٌكبيي اظ ثٗثؿزٞبي سئٛضيره ؾرٛزٔٙس افشرسٔ .جبحرض

ٔكرربث ٚ ٝوبضثؿررز آٟ٘ررب ثشٛا٘ررس زض ضقررس  ٚثبِٙررسٌي

ٔطث ٌٛث ٝؾبٔبٖ زٞي يه ػّٓ اػشٕبػي ٔشٙبؾت ثب ٘يبظٞب

ػبٔؼٝقٙبؾي زض ايطاٖ ٔؤطط افشس.

ٚ ٚيػٌي ٞبي ػبٔؼ ٝايطا٘ي ،اؤ ٖٛٙسسي اؾز و ٝثب اسربش
ضٚيىطزي آؾيتقٙبؾب٘٘ ٝؿرجز ثر ٝضٚـٞرب  ٚضٞيبفرز

هٌابغ

ٞبي ػطيبٖ غبِت ػبٔؼٝقٙبؾي ٔس ٘ظط لطاضٌطفش ٝاؾرز.

آظاز اضٔىرري ،سمرري1389 ( .اِررف)« .ثررٔٛيٌطايرري ػّررْٛ

زض ايرٗ ٔيربٖ ،سٛػر ٝثر٘ ٝظطيربر آٖ زؾرش ٝاظ ٔشفىررطاٖ

اػشٕبػي يطٚضسي ػّٕي يرب ؾيبؾري؟»ٔ ،ؼٕٛػرٝ

ػبٔؼ ٝقٙبؾي غطثي و ٝثٛ٘ ٝػي ثر ٝثحرض اظ ثٙيربٖٞربي

ٔمببر ػّٓ ثٔٛي ،ػّٓ ػٟب٘ي ،أىربٖ يرب أشٙربع؟

ضٚقي  ٚفّؿفي ػّ ْٛاػشٕبػي دطزاذشٝا٘س ،يرطٚضي ثرٝ

ػٟبز زا٘كٍبٞي.

٘ظط ٔيضؾس .سحميك حبيط ثطاؾبؼ چٙيٗ ضٚيىطزي آغبظ

آظاز اضٔىررري ،سمررري1389 ( .ة)« .ػبٔؼرررٝقٙبؾررري ٚ

 ٚث ٝا٘ؼبْ ضؾيس ٜاؾز٘ .شبيغ ثطآٔس ٜاظ ايٗ دػٞٚف ٔجيٗ

چبِفٞبي آٖ َي ٘ؿُٞربي ٔشؼرسزٌ :ؿؿرز يرب

آ٘ٙس و ٝاظ زيسٌب ٜدرٛدط ٞ ٚبثطٔربؼ ،ػبٔؼرٝقٙبؾري ثرٝ

ا٘جبقشٍي ػّٕي» ،ػّٓ ثٔٛي ،ػّٓ ػٟب٘ي ،أىبٖ يرب

ٔؼٙبي ٔطؾ ْٛآٖ ػّٓ ث ٝقٕبض ٔيآيس ،أب ٕٞعٔبٖ ٔيسٛاٖ

أشٙبع؟ ػٟبز زا٘كٍبٞي.

ثط أىبٖ ٘ٛػي ػبٔؼٝقٙبؾي ثٔٛي ٘يع نرحٟ٘ ٝربز .ايرٗ

آظاز اضٔىي ،سمري1389( .ع)« .وربـ ٔحىٕشرط ثر ٝظٔريٗ

ا٘سيكٕٙساٖ ثط ضاثُر٘ ٝظرط  ٚػٕرُ سأويرس زاض٘رسٙٔ ،شمرس

ٔيذٛضزيٓ» ،نجن آظازي ،ـ  ،6 ٚ 5نرم -41

دٛظيشيٛيؿٓ ا٘س ٌٚفز ٔ ٚ ٌٛ ٚصاوط ٜضا أطي سكرطيفبسي
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و ٝثشٛاٖ اظ آٖ َفط ٜضفزٕ٘ ،يزا٘ٙس .دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ ٞط
چٙس اذشنفبر لبثُ سرٛػٟي ثرب يىرسيٍط زاض٘رس ،أرب زض
َطاحي اٍِٞٛبي ٘ظرطي ذرٛز ،ظطفيرزٞربيي ضا فرطآٞ
ٕ٘ٛز ٜا٘س ؤ ٝيسٛاٖ ثب ثٟرطٌ ٜيرطي اظ آٟ٘ربٌ ،ربْ ٞربي
ؾررٛزٔٙسي زض ػٟررز وبضآٔررسي  ٚاضسمررب ػبيٍررب ٜػّررْٛ
اػشٕرربػي زض ايررطاٖ ثطزاقررز .ث ر ٝػعئيرربر طٕطثركرري
زيسٌبٜٞربي ايرٗ ز ٚا٘سيكرٕٙس زضايرٗ ظٔيٙر ٝزض ذرنَ
ػس 9 َٚاقبض ٜقس ٜاؾز .زض ايٗ ٔيربٖ ،سأويرس آ٘ربٖ ثرط
ٔؤِفٞٝبيي ٕٞچ٘ ٖٛمس ضٚـٞبي دٛظيشيٛيؿشي ،سٛػ ٝثرٝ
ُٔبِؼرربر ٔيرربٖ ضقررش ٝاي ،سأويررس ثطضاثُرر ٝػبيٍرربٜ
٘ظطيٝدطزاظي ٔ ٚمبْ وٙكٍطي  ٚػُٕ  ٚسٛػر ٝثر ٝثؿرٍ

آِجررطرٞ ،ررب٘ؽ .)1375 ( .ػمن٘يررز ا٘شمرربزي ،ضحٕرربٖ
افكبضي ،ويبٖ .31
اثرربشضي ،يٛؾررف .)1387 ( .ذطزػبٔؼرر ٝقٙبؾرري٘ ،كررط
چكٕ.ٝ
احٕسي ،ثبثهٔ.)1373( .سض٘يش ٚ ٝا٘سيكر ٝا٘شمربزي٘ ،كرط
ٔطوع.
اٚص ٚيزٚ ،يّيبْٞ .)1386( .بثطٔبؼ ٔؼطفي ا٘شمبزيِ ،ين
ػ ٛافكب٘ي  ٚحؿٗ چبٚقيبٖ ،اذشطاٖ.
ثّىٕٛض ،ؾٛظاٖ .)1388 ( .آٌبٞي ،ضيب ضيبيي ،فطٙٞرً
ٔؼبنط ،ز.ْٚ
ثٗ حجيت ،قينٔ« .)1375 ( .سض٘يش ٚ ٝسٙبلىٞبي ٘ظطيرٝ

ثطضؾي ٘ظبْ ٚاضٔ ٜؿبئُ ٔؼطفشي ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ ثب سأويس ثط آضاء دٛدط ٞ ٚبثطٔبؼ

ا٘شمبزي» ،حؿرٗ چبٚقريبٖ ،اضغٙر ،ٖٛـ،11 ٚ 12
نم .378-351
ثٙش ،ٖٛسسٚوطايت ،يبٖ .)1384 ( .فّؿف ٝػّر ْٛاػشٕربػي،
قٟٙبظ ٔؿٕي دطؾز ٔ ٚحٕٛز ٔشحس٘ ،كط آٌ.ٝ

ثٛزٖ ،ضئُٕ .)1383( .ٖٛبِؼبسي زض آطربض ػبٔؼرٝقٙبؾربٖ
ونؾيه ،ثبلط دطٞبْ٘ ،كط ٔطوع.
دبيب ،ػّي« .)1379( .زفبع اثعاضاٍ٘بضا٘ر ٝضئبِيؿرٓ ػّٕري»،
فهّٙبٔ ٝفّؿفي زا٘كٍب ٜسٟطاٖ ،زٚض ٜػسيرس ،ؾربَ
ا ،َٚـ ،1نم .139-113

دبيب ،ػّي« .)1383 ( .اثٟبْظزايي اظ ُٔٙك ٔٛلؼيز ٘ ،»1بٔٝ
ػّ ْٛاػشٕبػي ،ـ  ،21نم .301-271

دبيب ،ػّي« .)1385( .اثٟبْظزايي اظ ُٔٙك ٔٛلؼيز ٘ ،»2بٔٝ
ػّ ْٛاػشٕبػي ،ـ  ،28ل .26-1
دبيب ،ػّي« .)1386( .ػمن٘يز ٘مبزا٘رُٙٔ ٚ ٝرك ٔٛلؼيرز:
ضٞيبفشي وبضآٔس ثطاي ضٚـقٙبؾي زا٘ف آٔٛظـ ٚ
دطٚضـ» ،فهّٙبٔٛ٘ ٝآٚضيٞربي آٔٛظقري ،ـ ،21
نم .49-11
دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛس .)1358( .فمط سبضيريٍطي ،احٕس آضاْ،
ا٘شكبضار ذٛاضظٔي ،ز.ْٚ
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دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛس1381( .اِف) .ػٟبٖ ٌطايفٞب ،ػجربؼ
ثبلطي٘ ،كط  ٚدػٞٚف فطظاٖ ضٚظ.

دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛرس1381( .ة)ُٙٔ .رك اوشكرب

ػّٕري،

ؾيس حؿيٗ وٕربِي ،ا٘شكربضار ػّٕري  ٚفطٍٙٞري،
ز.ْٚ
دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛس٘ .)1389( .بوؼبآثبز  ٚذك٘ٛز ،ذؿطٚ
٘بلس  ٚضحٕبٖ افكبضي ،ػٟبٖ وشبة ،ز.ْٚ
دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛس .)1382( .ػؿرشؼٛي ٕٞچٙربٖ ثربلي،
ؾيبٔه ػبلّي٘،كطٌفشبض ،اَٚ
دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛس .)1384( .اؾُٛض ٜچٟربضچٛة ،ػّري
دبيبَ ،طح ٘ ،ٛزْٚ
دٛبزي ،وٕبَٙٔ .)1383( .ظ ٝٔٛفىطي ٞبثطٔربؼ ،وشربة
ٔب ٜػّ ْٛاػشٕبػي ،قٕبض.81 ٜ
ديٛظئ ،بيىُ .)1384( .يٛضٌٗ ٞبثطٔبؼ ،احٕرس سرسيٗ،
ٞطٔؽ ،ز.ْٚ
سطيً ،ضاػط .)1384( .ف ٟٓػّٓ اػشٕبػي ،قرٟٙبظ ٔؿرٕي
دطؾز٘ ،كط ٘ي ،ا.َٚ
ػيٕع ،ضاػطظ .)1376( .دٛدط  ٚآٌبٞي ،ػجبؼ اؾفٙسيبضي،
ويبٖ قٕبض.40 ٜ

دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛرس  ٚزيٍرطاٖ .)1379( .ػّرٓ  ٚفطيري،ٝ

زب٘شررريٌ ،رررطاضز .)1384( .ػّرررٓ اػشٕررربػي فطاؾرررٛي

قٟطاْ ا٘هبضي ،فهرّٙبٔ ٝسرههري شٞرٗ ،ـ ،1

سؼجيطٌطايي ٚ ٚالغٌطايئ ،حٕرس ػعيرع ثرشيربضي،

نم .78-56

ٔؤؾؿ ٝفطٍٙٞي زا٘ف  ٚا٘سيكٔ ٝؼبنط ،ا.َٚ

دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛس .)1375( .حسؼٞب  ٚاثُربَٞرب ضقرس
قٙبذز ػّٕي ،احٕس آضاْ ،قطوز ؾٟبٔي ا٘شكربض،
ؾ.ْٛ
دٛدط ،وبضَ ضيٕ٘ٛرس .)1377( .ػبٔؼر ٝثربظ ٚزقرٕٙبٖ آٖ،
ػعر ا ...فٛبز٘ٚس ،ا٘شكبضار ذٛاضظٔي ،ز.ْٚ

دٛدط ،وربضَ ضيٕ٘ٛرس .)1380( .ؾطچكرٕٞٝربي زا٘ربيي ٚ
٘بزا٘ي ،ػجبؼ ثبلطي٘ ،كط ٘ي ،ؾ.ْٛ

ضايٗ ،آِٗ .)1382 ( .فّؿف ٝػّر ْٛاػشٕربػي ،ػجرساِىطيٓ
ؾطٚـ ،نطاٌ ،ؾ.ْٛ
ضٚثٙكشبيٗ ،زيٛيسٔ .)1386( .بضوؽ ٚ ٚيشٍكشبيٗ ،قرٟٙبظ
ٔؿٕي دطؾز٘ ،كط ٘ي.
ضٚٚرٔ ،بيىُ .)1388( .فّؿف ٝػّر ْٛاػشٕربػئ ،حٕرس
قرررؼبػيبٖ ،دػٞٚكرررىسُٔ ٜبِؼررربر فطٍٙٞررري ٚ
اػشٕبػي.

ػبٔؼٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿز  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜديبدي ( ،)52قٕبض ٜچٟبضْ ،ظٔؿشبٖ 1392

188

ؾررطٚـ ،ػجررساِىطيٓ .)1376( .فطثرر ٝسررط اظ ايررسئِٛٛغي،
نطاٌ ،دٙؼٓ.
ؾررطٚـ ،ػجررساِىطيٓ .)1388( .ػّررٓقٙبؾرري فّؿررفي،
ٌفشبضٞبيي زض فّؿف ٝػّ ْٛسؼطثي ،نطاٌ ،ز.ْٚ

َجبَجرربيي ،ؾرريس ػررٛاز .)1379( .اثررٗ ذّ رس ٚ ٖٚػّررْٛ
اػشٕبػي ،ا٘شكبضار َطح ٘ ،ٛز.ْٚ

ٞبثطٔبؼ ،يٛضٌٗ٘ .)1384( .ظطي ٝوٙف اضسجربَي ( ػّرس
 ،)1وٕبَ دٛبزي٘ ،كط ٔطوع ،ا.َٚ
ٞب ،ٚاي .اَ .)1387( .يٛضٌٗ ٞبثطٔبؼ ،ػٕبَ ٔحٕرسي،
ٌبْ ٘.ٛ

ٛٞبة ،ضاثطر .)1378( .يٛضٌٗ ٞبثطٔبؼ ٘مس زض حٛظٜ
ػٕٔٛي ،حؿيٗ ثكيطي٘ ،ٝكط ٘ي ،ز.ْٚ

فّٕررطٌ ،طٞرربضز .)1376( .ػمٍّطايرري  ٚسؼطثررٌ ٝطايرري اظ

ِٛٞيؽٔ ،بضسيٗ .)1383( .فّؿف ٝػّ ْٛاػشٕربػي ،حؿرٗ

زيسٌب٘ ٜظطي ٝسىبّٔي قرٙبذز ،ضحٕربٖ افكربضي،

ٔيب٘ساضيٍ٘( ،طـ ٞبي ٘ٛيٗ ث ٝفّؿف ،)ٝا٘شكربضار

ويبٖ.39 ،

َ ،ٝزْٚ

في ،ثطايربٖ .)1384( .فّؿرف ٝأرطٚظيٗ ػّر ْٛاػشٕربػي،
ذكبيبض زيٟيٕيَ ،طح ٘. ٛ
وب٘طس ،ٖٛدرُ .)1387( .ػبٔؼر ٝقٙبؾري ا٘شمربزي ،حؿرٗ
چبٚقيبٖ٘ ،كط اذشطاٖ ،ز.ْٚ

وطايت ،يربٖ٘ .)1381 ( .ظطير ٝاػشٕربػي اظ دبضؾر٘ٛع سرب
ٞبثطٔبؼ ،ػجبؼ ٔرجط٘ ،كط آٌ ،ٝز.ْٚ
وطيٕي ،ػّيُ« .)1389( .ػبٔؼٝقٙبؾي وٕيٌرطأُ ،بِؼرٝ
ػٛأُ ٔؤطط ثط وٕيٌطايي ػبٔؼٝقٙبؾي زض ايطاٖ»،
ٔؼٕٛػٔ ٝمببر ٔؿبئُ ػّ ْٛاػشٕربػي زض ايرطاٖ،
ا٘شكبضار ػٟبز زا٘كٍبٞي.
وچٛيبٖ ،حؿيٗ  ٚوطيٕي  ،ػّيُ« .)1385( .دٛظيشيٛيؿرٓ
زض ػبٔؼٝقٙبؾي ايطاٖ»٘ ،بٔ ٝػّر ْٛاػشٕربػي ،ـ
 ،28نم .56-28
ِيشُ ،زا٘يُ .)1381( .سجييٗ زض ػّ ْٛاػشٕبػي ،ػجرساِىطيٓ
ؾطٚـ ،نطاٌ ،ز.ْٚ
ٍٔي ،ثطايبٖ .)1359( .دٛدطٛٙٔ ،چٟط ثعضٌٕٟط ،ا٘شكربضار
ذٛاضظٔي.
٘ٛشضي ،حؿريٙؼّي .)1381( .ثربظذٛا٘ي ٞبثطٔربؼ٘ ،كرط
چكٕ.ٝ

ٞبثطٔبؼ ،يرٛضٌٗ .)1383( .ػّرٓ  ٚسىِٛٙرٛغي زض ٔمربْ
ايسئِٛٛغي ،ػّي ٔطسًٛيبٖ ،اضغ.1 ٖٛٙ

ٙٞٛٞساَ ،ديشط .)1381( .يٛضٌٗ ٞبثطٔبؼ :ؾيُط ٜػٕٔٛي،
ٞبِ ٝبػٛضزي ،اضغ.20 ٖٛٙ
ٛٞي ،زي .وٛظ٘عَ .)1385 ( .جم ٝا٘شمبزئ ،طاز فطٞبزدٛض،
ضٚقٍٙطاٖ ُٔ ٚبِؼبر ظ٘بٖ ،ؾ.ْٛ
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