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چكيدُ
ا٘سيكٕٙساٖ پؿتٔسضٖ ؾٌ ٝعاض ٜضٚـقٙبذتي ظيط ضا َطح  ٚاظ ايٗ َطيك قيٜٛ
قٙبذت  ٚثطضؾي ٔٙبؾجبت ارتٕبػي ضا قسيساً ٔتبحط ؾبذتٙس :يه .تّمي رٟبٖ ث ٝػٛٙاٖ
ٔتٗ  ٚيطٚضت تؼجيط  ٚتفؿيط آٖ ،ز .ٚاثتٙبي زا٘ف ثط لسضت ٔ ٚبٞيت تبضيري
حميمت ،ؾ .ٝثياػتٕبزي ث ٝفطاضٚايتٞب .ثب ؾٌ ٝعاض ٜفٛقٔ ،فطٚيبت  ٚحتي
زؾتبٚضزٞبي ٍ٘طـ پٛظيتٛيؿتي ٔٛضز ؾؤاالت رسي لطاض ٌطفت؛ ظيطا ُٔبثك تزطثٝ
ٔكبٞستي پٛظيتٛيؿتٞب اٚالً رٟبٖ يه ٚالؼيت ٔ ٚتًٕٗ حميمت زا٘ؿتٔ ٝيقس؛ حب٘يبً
زا٘ف ث ٝنٛضتي ٔؿتمُ  ٚفبضؽ اظ ٔٙبؾجبت لسضت ث ٝزؾت ٔيآٔس  ٚحبِخبً ؾّؿّٝ
لٛاػس  ٚلٛا٘يٗ لبثُ تؼٕيٕي ٚرٛز زاض٘س و ٝفطاظٔب٘ي  ٚفطأىب٘يا٘سٔ .مبِ ٝحبيط ثب
ثطضؾي ٕٟٔتطيٗ ٘ىتٞٝبي ُٔطح زض قٙبذت پؿتٔسضٖ ،زض پي يبفتٗ پبؾد ث ٝايٗ
پطؾف اؾت ؤُ ٝبِؼ ٝزض ٔؿبئُ ضاٞجطزي  ٚقٙبذت ٔؼٙب ٛٔ ٚاظيٗ أٙيت چٝ
ٔٙبؾجتي ثب يبفتٞٝبي ضٚـقٙبذتي پؿتٔسضٖ زاضز .ثط ايٗ اؾبؼ «ضٚـ تحّيُ
پؿتٔسضٖٔ ،كطٚػيت تزسز  ٚزؾتبٚضزٞبي آٖ ضا ا٘ىبض ٔيوٙس ،أب ثسيّي زض ثبة ضاٜ
ضٞبيي اظ ٘بأٙي ٔسضٖ ضا اضائٕ٘ ٝيزٞس٘ .تيز ٝايٗ ٍ٘ب٘ ٜبتٕبْ ،ثياػتٕبزي افطاز ٚ
ٌطٟٞٚب ثٔ ٝطارغ لسضت  ٚتفؿيطٞبي ٔتسا َٚزض ثبة حميمت اؾت».

كليدٍاضُّا :تجبضقٙبؾي ،لسضت ،حميمت ،زا٘فٌ ،فتٕبٖٔ ،تٗ ،تفؿيط ،زيطيٝٙقٙبؾي
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هقدهِ
زض ز ٚز ٝٞپبيب٘ي لطٖ ثيؿتٓ ثٛز و ٝاؾتسالَ ٞب  ٚتفؿيطٞبي پؿت ٔسض٘يؿتي ٚاضز ضٚاثٍ
ثيٗ إُِّ ُٔ ٚبِؼبت ضاٞجطزي قس٘س )1(.ا٘سيكٕٙساٖ پؿتٔسضٖ ،حٛظٞ ٜبي ٔرتّف ػّْٛ
ا٘ؿب٘ي اػٓ اظ فّؿفٙٞ ،ٝط ،ضٚاٖ قٙبؾي  ٚپعقىي ضا زض ٘ٛضزيس ٚ ٜثب تكىيىي ضازيىبَ زض
ٔفطٚيبت  ٚتزٛيعٞبي ٔسض٘يؿتي ،پطؾف ٞبي ٘ٛيٙي ضا ذّك وطز٘سِ .غٔ ٛكطٚػيت
ٔسض٘يؿٓ  ٚيسيت ثب شاتٌطايي 1فطاضٚايت  ٚثَٛ ٝض وّي قٙبذت ٔسضٖٛٔ ،يٛػبت ٚ
تحٛالت ؾبز ٜاي ٘جٛز٘س و ٝزض حٛظٞ ٜبي ٔرتّف ػّ ْٛا٘ؿب٘ي تأحيطي ٘ساقت ٝثبقٙس.
ضقتٞ ٝبي ضٚاثٍ ثيٗ إُِّ ،ػّ ْٛؾيبؾي ُٔ ٚبِؼبت ضاٞجطزي ٘يع اظ ٌعاضٜٞبي ضٚـقٙبذتي
پؿت ٔسض٘يؿٓ تأحيطات ٕٟٔي پصيطفتٙسٞ .طچٙس ايٗ تأحيطپصيطي ٔحسٚز  ٚپطاوٙس ٜثٛز؛ أب
ٌؿتطـ ٔٛيٛػي پؿت ٔسض٘يؿٓ (ٔخالً ُٔبِؼبت ضاٞجطزي)  ٚوبضآٔسي ا٘سن ا٘سيكٞٝب ٚ
ٔىبتت ػمال٘يت ٌطا (ٔب٘ٙس ضئبِيؿٓ يب ايس ٜاِيؿٓ) ،ؾجت قس٘س تب ٔحممبٖ ايٗ حٛظٜٞب ،ضٚـ
ُٔبِؼ ٚ ٝضٞبٚضزٞبي ٔفٟٔٛي پؿت ٔسض٘يؿٓ ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٙٞسٔ .مبِ ٝحبيط ثط اؾبؼ
ايٗ پطؾف و« ٝزض ٔىتت پؿت ٔسض٘يؿٓ ،انُ أٙيت چٍ ٝ٘ٛثطضؾي ٔيقٛز؟» ،زضنسز
اؾت تب يٕٗ ايًبح ٔسػيبت پؿت ٔسض٘يؿٓ زض ذهٛل أٙيت ،ث ٝؾٙزف ضٚـقٙبذتي
آٖ ثپطزاظز.
ثب فطو ايٙىٍ٘ ٝطـ پؿتٔسض٘يؿتي ،تٛرئ ٝسض٘يؿتي اظ ٘ظٓ  ٚحجبت ضا زٌطٌٕٛ٘ ٖٛز،ٜ
وٛقف زاضيٓ ايٗ فطيي ٝضا آظٔ ٖٛوٙيٓ و« ٝضٚـ تحّيُ پؿتٔسض٘يؿتي ثب ا٘ىبض ٔكطٚػيت
تزسز ،اضوبٖ أٙيت ّٔي ثٔ ٝف ْٟٛضئبِيؿتي آٖ ضا ٔتعِعَ ؾبذت؛ أب ػسْ اضائ ٝثسيّي ثطاي
تٕٟيس ٘ظٕي پؿتٔسضٖ ،ؾجت قس غبِت ٔٙبؾجبت ارتٕبػي ـ ؾيبؾيٛٔ ،يٛع ُٔبِؼبت أٙيتي
ٚالغ ق٘ٛس».
ثطاي اثتٙبي فطيئ ٝصوٛض ثط اؾتسالَٞبي نحيح  ٚثٟتط ،اثتسا اضوبٖ ف ٟٓپؿتٔسض٘يؿتي ضا
تٛييح زاز ٚ ٜزض ازأ ٝاِعأبت ضٚـقٙبذتي آٖ ضا تجييٗ ٔيوٙيٓ .تحّيُ ؾطقت ٍ٘بٜ

1. Essentialism
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پؿتٔسض٘يؿتي ث ٝأٙيت  ٚترٕيٗ ؾط٘ٛقت چٙيٗ ٍ٘بٞي ،انّيتطيٗ ثحج ٔمبِ ٝاؾت و ٝثٝ
نٛضت ذبل  ٚثبِٙؿجٔ ٝهسالي ث ٝؾٙزف ٚظٖ فطيي ٝپيكٟٙبزي ٔيپطزاظز.

الف .ازكاى شٌاخت دز هكتة پستهدزًيسن
ٚاغٔ« ٜىتت» ضا ثسيٗ زِيُ ثط پؿتٔسض٘يؿٓ افعٚزٜايٓ و ٝاٍالً پؿتٔسض٘يؿٓ يه رطيبٖ

ػٕس 1ٜا٘سيكٝاي اؾت ؤ ٝتفىطاٖ ظيبزي ضا رصة ٘مسٞب  ٚذالليتٞبي ذٛز وطز ٚ ٜثاًياً
ٔتفىطاٖ پؿتٔسضٖ ،ثطاي پطؾفٞبي ثبِٙؿجٔ ٝكتطن ،پبؾد ٔكرم ٔ ٚكتطوي اضائٔ ٝيوٙٙس.
تأُٔ زض ٔت ٖٛانّي ا٘سيكٕٙساٖ پؿتٔسضٖ٘ ،كبٖ ٔيزٞس و ٝآ٘بٖ ثطاي پطؾكٟبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض
ثبة ػّٓ ،ا٘ؿبٖٛٞ ،يت ٛٔ ٚيٛػبتي اظ ايٗ زؾت ،پبؾد تمطيجبً ٔكتطوي زاض٘سٔ )2(.زٕٛػٝ
پبؾدٞبي ٔكتطن آ٘بٖ ضا ٔيتٛاٖ زض لبِت اضوبٖ قٙبذت زض ٔىتت پؿتٔسض٘يؿٓ  ٚث ٝقطح
ظيط ثيبٖ ٕ٘ٛز:

 .1ضديت تا ذاتگسايي
زض ثبة قي ٜٛتحّيُ ٔفبٞيٓ اؾبؾي ػّ ْٛارتٕبػي (ٔخالً ٛٞيت رٙؿي يب لٔٛي) ؾٍ٘ ٝطـ
وّي ٚرٛز زاضزٍ٘ .طـ ا َٚشاتٌطاؾت و ٝثٚ ٝرٛز ػمال٘يتي ضاؾتيٗ ٚ ٚالؼبً ٔؿّٓ ثبٚض
زاضز .زض ايٗ ٍ٘طـ چيعٞبيي ٔب٘ٙس حمٛق َجيؼي ،ظٖ ـ ٔطز٘ ،َٗٚ ،ػاز ٛٔ ٚاضزي اظ ايٗ لجيُ،
ث ٝنٛضتي اظِي ٚرٛز زاض٘س ٚ ٚرٛز آٟ٘ب تحتاِكؼبع ؾبذتبضٞب  ٚتسثيطٞب لطاض ٕ٘يٌيطز ،ثّىٝ
ايٗ ؾبذتبضٞب  ٚتساثيط ،زضوبض٘س تب ث ٝآٖ شات اظِي  ٚثطحك ّٔحك ق٘ٛسٍ٘ .طـ ز ،ْٚزضؾت
ث ٝػىؽ ٍ٘طـ ا ،َٚاثعاضٌطا  ٚيب فبيسٌٜطاؾت و ٝتجبض ذٛز ضا ُٔبثك ٔحبؾج ٝتؼييٗ ٔيوٙس.
زض ايٗ ٍ٘طـٔ ،ب ٔ ٚحيٍ اَطاف ٔب ٕٛٞاض ٜزض ٔؼطو تغييط  ٚؾبذتٝقسٖ ٞؿتيٓٛٞ .يت ٔب
تحت تأحيط ٌفتٕبٖ حبوٓ ،زض حبَ قىٌُيطي اؾت ٛٞ ٚيتٞب زازٕ٘ ٜيق٘ٛس؛ ثّى ٝؾبذتٝ
ٔيق٘ٛس .ؾٙتع ايٗ زٍ٘ ٚطـ ،وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ اؾت و ٝثطذالف زٍ٘ ٚطـ شاتٌطا  ٚاثعاضٌطا
ث ٝتّفيمي اظ آٖ زٔ ٚؼتمس اؾت )3(.زض ايٗ ٍ٘طـ ،اذتيبض فطزي ث ٝالتًبي ٙٞزبضٞبي حبوٓ ٚ
1. Mainstream
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ػاليك ٛٞيتي نٛضت ٔيپصيطزٛٞ .يت زض ايٗ ٍ٘طـ ٔب٘ٙس ِجبؼ اؾت و ٝآزٔي ٕٞطا ٜثب تِٛس
آٖ ضا ث ٝتٗ ٔيوٙس؛ أب ايٗ تٛاٖ ضا ٘يع زاضز و ٝپؽ اظ ا٘سيكٔ ٚ ٝسال ،ٝآٖ ضا اظ تٗ ث ٝزض وٙس.
ٔيكُ فٛو ٛث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ٘ظطيٝپطزاظاٖ وّيسي پؿتٔسض٘يؿٓ ،يسيت ثب شاتٌطايي ضا
اظ اضوبٖ انّي تحّيُ پؿتٔسض٘يؿتي ٔيزا٘س .اظ زيس اٛٞ ٚيتٞب  ٚؾبذتبضٞبٚ ،اثؿت ٝث ٝقطايٍ
تبضيري ذبل ٞؿتٙس ٕ٘ ٚيتٛاٖ اظ ٛٞيت  ٚؾبذتبضي اظِي ـ اثسي زفبع وطز )4(.ايٗ تّمي
فٛوٛيي ثَٛ ٝض ٌؿتطزٜاي ٔٛضز تٛر ٚ ٝاؾتٙبز فؼبالٖ زض ظٔي ٝٙحمٛق الّيتٞب  ٚظ٘بٖ لطاض
ٌطفت ٝاؾت .فؼبالٖ ٔصوٛض ثب اؾتٙبز ث ٝفٛو ،ٛذٛز ضا ٔمٟٛض ؾُّٝاي ٔيزا٘ٙس و ٝضيكٞٝبي
ٔٔٛٞٛي زاقت ٚ ٝاؾبؾبً ثيضيكٞ ٝؿتٙس  ٚاضربع ٞط ازػبيي ث ٝتجبضي زٚضزؾتٛ٘ ،ػي تٛريٝ
ثطاي تسا ْٚؾُّٛٔ ٝرٛز اؾت.

ً .2في علَم اجتواعي هدزى
يىي اظ ػالئٓ ٔسض٘يؿٓ ،تؼٕيٓ ػّٓ ث ٝحٛظٔ ٜؿبئُ ارتٕبػي اؾت ٔ ٚتفىطاٖ ثطرؿتٝاي
چ ٖٛاٌٛؾت وٙت ث ٝزِيُ اؾتٛاضؾبذتٗ ػّ ْٛارتٕبػي ثط انُ اؾتمطاء  ٚاؾتٙتبد ضيبيي
أٛض ،اظ قٟطت ذبني ثطذٛضزاض٘سٍ٘ .ب ٜپٛظيتٛيؿتي ايٗ ا٘سيكٕٙساٖ ،ذكٓ پؿتٔسض٘يؿتٞب
ضا ثطاٍ٘يرت ٝاؾت .ايٙبٖ چٟبض ا٘تمبز ػٕس ٜضا ث ٝقطح شيُ ثط ػّ ْٛارتٕبػي ٔسضٖ ٚاضز
ٔيزا٘ٙس)5(:
يك .پؿتٔسض٘يؿتٞب ٔؼتمس٘س و ٝػّ ْٛارتٕبػي ثط ٔفبٞيٓ ػيٙي اؾتٛاض ٘يؿتٙس .زض
٘ظطيبت ػبِٕبٖ ػّ ْٛارتٕبػي ،زا٘ف اظ اضظـ ،تطريحبت فطزي  ٚتؼهتٞبي ٌطٞٚي ٔجطا
٘يؿت  ٚتأويس ثط آظٖٔٛپصيطي زازٜٞبي ارتٕبػي  ٚثيَطفي ػبِٕبٖ ٔ ٚحممبٖ ػّ ْٛارتٕبػي،
ثيٟٛز ٜاؾت .ايٗ أط اظ آٖ ضٚؾت ؤ ٝحمك ٘ ٚظطيٝپطزاظ ثس ٖٚايٙى ٝذٛز ثرٛاٞس  ٚيب ثسا٘س،
تحت ؾُّ ٝاؾت  ٚػّٕي ضا ثطاي تحىيٓ لسضت حبوٓ تِٛيس ٔيوٙس.
دٍ .وبؾتي زيٍط ػّ ْٛارتٕبػي اظ ٘ظط پؿتٔسض٘يؿتٞب ايٗ اؾت و ٝتِٛيسات ايٗ ػّْٛ
٘ٛػي تزطثٌٝطايي ثيٞسف ٘ ٚظطيٝپطزاظي ثيغبيت قس ٜاؾتٞ .طچ ٝػّٓ پيف ٔيضٚز،
حب٘ٛيتط قس ٚ ٜاظ ٚالؼيت ظ٘سٌي فبنّٔ ٝيٌيطز .اظ ايٗ ٔٙظط ،تِٛيس تؿّؿّي ٘ظطيبت پيچيس،ٜ
اتفبلبً ٔٛرت ؾٛءفٔ ٟٓيقٛز؛ چٞ ٖٛط قبضحي ،حبُٔ ؾُّ ٝذٛز يب حبٔيبٖ ذٛز اؾت.

پستهدزًيسن ٍ هطالعات زاّثسدي :الصاهات زٍششٌاختي ـــــــــــــــــــــــــــــ 11

سِ .پؿتٔسض٘يؿتٞب٘ ،ظطي ٝػٕٔٛي يب فطاضٚايت  ٚيب فطاٌفتٕبٖ ضا ٘في ٔيوٙٙس ٔ ٚؼتمس٘س
و ٝتالـ ػّ ْٛارتٕبػي زض تٛري ٝفطاٌفتٕبٖ ٕ٘ٔ ٝىٗ اؾت ُّٛٔ ٝ٘ ٚة .ظيطا تالـ ثطاي
تؼٕيٓ  ٚتحٕيُ يه ٌفتٕبٖ ثٔ ٝؼٙي ٘بزيسٌٜطفتٗ ٔت ،ٖٛفط ،ًٙٞتٕسٖٞبي زيٍط  ٚزض ٘تيزٝ
تحٕيُ ٘ٛػي ذك٘ٛت اؾت .ايٗ ا٘تمبز اظ آ٘زب ٘بقي ٔيقٛز و ٝپؿتٔسض٘يؿتٞب ٘ؿجت ثٝ
تٛا٘بيي ػمُ ا٘ؿبٖ  ٚػّٓ تِٛيسي ا ٝ٘ ،ٚتٟٙب تطزيس زاض٘س؛ ثّى ٝآٖ ضا ؾيبؾتي ثطاي تساٚ ْٚ
تحىيٓ ؾُّٔ ٝيزا٘ٙس.
چْاز .اظ ٍ٘ب ٜپؿتٔسض٘يؿتٞب ،ػبِٕبٖ ػّ ْٛارتٕبػي ٔسضٖ ،آِٛز ٜثٙٔ ٝبؾجبت لسضت
ثٛز ٚ ٜاؾتمالَ ٘ساض٘سٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ثٙس يه  ٓٞاقبض ٜقس ،پؿتٔسض٘يؿتٞب ثط ايٗ ثبٚض٘س
وٞ ٝيچ زا٘كي ٘يؿت ؤ ٝتًٕٗ ضٚاثٍ لسضت ٘جبقس .ث ٝتؼجيط فٛوٞ ٛط رب لسضت اػٕبَ قٛز،
زا٘ف ٘يع تِٛيس ٔيقٛز .لسضت قجىٝاي اؾت و ٕٝٞ ٝزض آٖ ٌطفتبض٘س  ٚحمبيك  ٚذٛاؾتٟب اظ
احطات لسضت ٞؿتٙس .زؾتٍب ٜلسضت ثب تزٟيع زؾتٍب ٜزا٘ف ث ٝتِٛيس ضغيٓٞبي حميمت ،ثٝ
ؾُّ ٝذٛز تسأ ْٚيثركس ٔ ،ٕٝٞ ٚزطاي اػٕبَ لسضتٙس.

 .3تياعتوادي تِ فسازٍايتّا
غاٖ فطا٘ؿٛا ِيٛتبض زض تؼطيف پؿتٔسض٘يؿٓ آٖ ضا«ايٕبٖ٘يبٚضزٖ ث ٝفطاضٚايتٞب»ٔي٘بٔس)6(.
ثبيس زيس فطاضٚايت چ ٚ ًٖٕٛٔ ٝاِعأبتي زاضز و ٝاظ ؾٛي ثب٘يبٖ پؿتٔسض٘يؿٓ ث ٝثحخي
ثٙيبزيٗ زض ايٗ ٔىتت تطرٕٔ ٝيقٛز .فطاضٚايت:
يكٔ .حسٚز ث ٝظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ذبني ٘يؿت  ٕٝٞ ٚظٔبٟ٘ب ٔ ٚىبٟ٘ب ضا قبُٔ ٔيقٛز.
دٍٔ .سػي اؾت ؤ ٝتًٕٗ حميمت ثطتط اؾت.
سِٙٔ .ىط تٕبْ تٕبيعات ،تفبٚتٞب ،اذتالفبت  ٚافتطاقٞبؾت.
چْازٔ .سػي ٚرٛز ثٙيبزٞبي آقىبض ثطاي ٘ظطيٞٝبي ػّٕي اؾت.
ث ٝػميسِ ٜيٛتبضٚ ،يػٌي ظ٘سٌي ارتٕبػي ٔؼبنط ايٗ اؾت و٘ ٝؿجت ث ٝفطاضٚايت ػمُ زض
ضاٜثطزٖ ربٔؼ ٝث ٝؾٛي ربٔؼ ٝثٟتط ،ثيايٕبٖ قس ٜاؾت .ثط ايٗ اؾبؼ ثعضٌتطيٗ ٔيطاث زٚضاٖ
ضٚقٍٙطي ٔ ٚسض٘يت ٝيؼٙي فطاضٚايت تطلي  ٚػمُ ،و ٝث ٝػٛٙاٖ حمبيك ػّٕي تمسيؽ ٔيقس٘س،
تىفيط ٔيق٘ٛس .زض «ٚيؼيت پؿتٔسضٖ» آ٘چ ٝربيٍعيٗ فطاضٚايتٞب ٔيقٛز ،زاؾتبٖٞبيي ثب
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اػتجبض ٔحّيا٘س وٚ ٝيػ ٜتبضيد  ٚرغطافيبيي ٔؼيٗ ٔيثبقٙس .ايٗ زاؾتبٟ٘ب ،رٟب٘كٕ٘ َٛيؿتٙس ٚ
فمٍ زض ٔحُ ذٛز ث ٝػٛٙاٖ اضظـ قٕطز ٜقسٛٔ ٚ ٜلؼيتٞب ،شٙٞيتٞب  ٚوطزاضٞبي ٔطث ٌٛثٝ
ذٛز ضا تِٛيس ٔيوٙٙس )7(.پيبٔس ايٕبٖ ث ٝفطٚپبقي فطاضٚايت ايٗ اؾت و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔطرؼيت ثّىٝ
ٔٛرٛزيت حميمت  ٓٞث ٝظيط ؾٛاَ ٔيضٚز ٞ ٚط حميمتي ،ظاز ٜيه ٌفتٕبٖ تبضيري لّٕساز
ٔيقٛز .ثط ايٗ اؾبؼٞ ،يچ ضٚايتي  ٚحبٔالٖ ٞيچ لطائتئ ،مسؼ ٘جٛز ٚ ٜازػبي ػبِٕبٖ ٔسضٖ زض
حميمتيبثي ،آٖ  ٓٞثب ضٚـ پٛظيتٛيؿتي ثب ٞسف اضائ ٝثٟتطيٗ ٔ ٚؼتجطتطيٗ تحّيُ اظ ؾطقت ٚ
ؾط٘ٛقت ا٘ؿبٖ  ٚرٟبٖ ،زضٚغي ثعضي اؾت.
ؾ ٝضوٗ وّيسي ٔصوٛض يؼٙي يسيت ثب شاتٌطايي٘ ،في ػّ ْٛارتٕبػي ٔسضٖ  ٚايٕبٖ٘يبٚضزٖ
ث ٝفطضٚايتٍ٘ ،طـ پؿتٔسض٘يؿتي ضا وبٔالً زض رجٔ ٟٝمبثُ ٍ٘طـ ٔسضٖ لطاض ٔيزٞس .ثب تٛر ٝثٝ
ؾ ٝضوٗ اذيط ،تحّيُ پؿتٔسض٘يؿتي ضا ٔيتٛاٖ زض لبِت ضٚـ پؿتپٛظيتٛيؿتي وَ ٝي ٘يٕ ٝزْٚ
لطٖ ثيؿتٓ ٔٛضز الجبَ ا٘سيكٕٙساٖ پؿتٔسضٖ ،فٕيٙيؿت ،ربٔؼٝقٙبؾي تبضيري ٙٞ ٚزبضٌطايبٖ ٚالغ
قس ،زؾتٝثٙسي وطزٚ )8(.رٔ ٝكتطن  ٕٝٞايٗ ٔىبتت يسيت ثب قيٍ٘ ٜٛطـ ػمال٘يتٌطاؾت وٝ
نطفبً ٔؼُٛف ث٘ ٝتيز ٝثٛزٔ ٚ ٜتٗ ظٟٛض ،شٔ ٗٞؤِف ،اليٞٝبي ظيطيٗ  ٚپيچيسٌيٞبي يه رطيبٖ
ضا ٘بزيسٔ ٜيٌطفت ٝاؾت .تٛر ٝثٚ ٝر ٚ ٜٛاِعأبت پؿتپٛظيتٛيؿٓ ،قيٍ٘ ٜٛطـ پؿتٔسض٘يؿتي ضا
آقىبضتط ٔيؾبظز.

ب .اًديشوٌداى پستهدزى ٍ ًگسش پستپَشيتَيستي
ٍ٘طـ پؿت پٛظيتٛيؿتي چٟبض ٔفطٚو وّيسي پٛظيتٛيؿٓ ضا ٘في ٔيوٙس .ا٘سيكٕٙساٖ
ٔؼتمس ث ٝپٛظيتٛيؿٓ ثط آٖ ثٛز٘س و ٝاٚالً حميمتي ػيٙي ٚرٛز زاضز ؤ ٝيتٛاٖ آٖ ضا وكف وطز؛
حب٘يبً ػمُ تٟٙب اثعاض وكف ايٗ حميمت ثٛز ٚ ٜفمٍ اؾتسالَ ػمال٘ي يب ػمُ اؾتسالِي ضا ٔيتٛاٖ
حبِخب تزطث ٝحؿي يب ٔكبٞستي َطيمي ٔؼتجط  ٚثيثسيُ ثطاي اؾتسالَ
ضٚـ ذطزٚضظي زا٘ؿت؛ ً
ٔيثبقس  ٚثبالذط ٜايٙى ٝآٟ٘ب ٔؼتمس ثٛز٘س ؤ ٝيتٛاٖ ثيٗ ٔكبٞسٌٜط  ٚأط ٔٛضز ٔكبٞس ٜاٚ
تٕبيع لبئُ قس .ثب ايٗ ٚنف ٍ٘طـ پٛظيتٛيؿتي ،ضٚقي تٛنيفي اؾت  ٝ٘ ٚتزٛيعي ،يؼٙي
ثيٗ ٘ظطي ٚ ٝرٟبٖ ذبضد تفىيه لبئُ قس ٚ ٜثب فطو رٟبٖ ذبضد ث ٝػٛٙاٖ َجيؼت ،نطفبً ثٝ
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تمطيط اٚيبع  ٚتحٛالت رٟبٖ ٔيپطزاظز ،ثس ٖٚايٙىٔ ٝكبٞسٌٜط شٙٞيت  ٚػالئك ذٛز ضا زض
تمطيط أٛض رٟبٖ زذبِت زٞس .يؼٙي ا ٚثس ٖٚايٙى ٝرٟبٖ ضا ثؿبظز٘ ،مُ ٔيوٙس.
٘مس پؿتٔسض٘يؿتٞب ثط ٍ٘طـ پٛظيتٛيؿتي ٔ ٕٝٞ ٚىبتت ٔؼتمس ث ٝايٗ ضٚـ (اظ رّٕٝ
ضئبِيؿتٞب ِ ٚيجطاَٞب) ايٗ اؾت ؤٍ ٝط ٔيتٛاٖ رٟبٖ ضا ث ٝنٛضتي ثيَطفب٘ٔ ٝكبٞس ٚ ٜثستط
اظ آٖ ٌعاضـ وطز؟ ٍٔط اي٘ ٍٝ٘ٛٙيؿت ؤ ٝب ٘ؿجت ث ٝأطي وٌ ٝعاضقف ٔيوٙيٓ ،ثيَطف
ٕ٘يتٛا٘يٓ ثٛز؟( )9آيب قي ٜٛتفىط ٔب ،أط ٔٛضز ٌعاضـ ٔب ضا تؼطيف ٕ٘يوٙس؟ ث ٝثيبٖ اؾتيٛ
اؾٕيت «٘ظطيٞٝب ٞؿتٙس و ٝرٟبٖ ضا ٔيؾبظ٘س»ٔ )10(.خبِي و ٝاؾٕيت ثيبٖ ٔيوٙس ثؿيبض
ضٚقٍٙط اؾت« :اٌط فىط وٙيٓ و ٝافطاز شاتبً تزبٚظوبض٘س ،زض ايٗ نٛضت ثط ذٛضز ٔب ثب زيٍطاٖ
ٔتفبٚت اظ ظٔب٘ي ذٛاٞس ثٛز و ٝفىط وٙيٓ آٟ٘ب شاتبً نّحزٚؾتٙس» )11(.اػٕبَ ٘ظط ٔكبٞسٌٜط زض
ٔٛيٛع ٔكبٞس ،ٜزض تّمي پؿتٔسض٘يؿتي ثؿيبض افعايف ٔييبثس چ ٖٛزض چٙيٗ ؾبحتي  ٕٝٞثٝ
٘ٛػي اؾيط ؾُّ ٚ ٝتحت ا٘ميبز ٞؿتٙسٔ .تفىطاٖ پؿتٔسضٖ ـ ثٚ ٝيػ ٜفٛو ٛـ ٔربِف زيسٌبٜ
٘ظطيٞٝبي ػمال٘يتٌطا (ٔب٘ٙس ٘ئٛضئبِيؿٓ) زض ذهٛل اؾتمالَ زا٘ف اظ ؾُّٞ ٝؿتٙس .اظ زيس
فٛوٞ ٛط لسضتي زا٘ف ذبل ذٛز ضا تِٛيس ٔيوٙس .تٕبٔي لسضتٟب ٘يبظٔٙس زا٘فا٘س  ٚتٕبٔي
زا٘فٞب ضٚاثٍ لسضت ٔٛرٛز ضا تمٛيت  ٚثط آٖ تىئ ٝيوٙٙس .ثٙبثطايٗ ،چيعي ث٘ ٝبْ حميمت وٝ
ذبضد اظ وٕٙس لسضت ثبقسٚ ،رٛز ٘ساضز .ث ٝثيبٖ فٛو ،ٛاٌط حميمت ذٛز تبضيري زاضز ،پؽ
تبضيد چٍٔ ٝ٘ٛيتٛا٘س ٚارس حميمت ثبقس؟
حبَ ؾؤاَ اؾبؾي ايٗ اؾت و ٝپؿتٔسض٘يؿتٞب ثب ٘في ٍ٘طـ پٛظيتٛيؿتي ث ٝلًبيب ،اظ
چ ٝضٚقي اؾتٕساز ٔيرٛيٙس؟ زض پبؾد ث ٝايٗ پطؾف اؾت و ٝثبيس زلبيك تحّيُ
پؿتپٛظيتٛيؿتي ضا تٛييح زاز ٔ ٚمٛالتي ٔب٘ٙس أٙيت ضا زض پطت ٛآٖ وبِجسقىبفي وطز.
پؿتپٛظيتٛيؿٓ ٔ ٓٞب٘ٙس پٛظيتٛيؿٓ ٔفطٚيبتي زاضز .ايٗ ٔفطٚيبت ػجبضتٙس اظ:
يك .ػمُ (اثعاضي و ٝزض ٍ٘طـ پٛظيتٛيؿتي اِٚيٗ  ٚاؾبؾيتطيٗ ٚؾيّ ٝقٙبذت اؾت)،
اثعاضي ثطاي اػٕبَ ؾُّ ٚ ٝا٘ىبض تفبٚتٟبؾت  ٚؾٛزاي يىؿبٖؾبظي زاضز)12(.
دٍ .آٌبٞي  ٚقٙبذت ٔحه َٛؾبذت ارتٕبػي اؾت ٔ ٚفبٞيٓٔ ،ؼٙبيي اظِي ٘ساض٘س و ٝزض
وكف آٟ٘ب ثىٛقيٓٔ .ب ٔؼٙبي ٔفبٞيٓ ضا وكف ٕ٘يوٙيٓ؛ ثّى ٝايٗ ٔؼب٘ي ضا ث ٝآٟ٘ب ٘ؿجت
ٔيزٞيٓ)13(.
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سِٕ٘ .يتٛاٖ ٔكبٞسٌٜط ٛٔ ٚيٛع ٔٛضز ٔكبٞس ٜضا اظ يىسيٍط تفىيه ٕ٘ٛزٔ .كبٞسٌٜط
ٕ٘يتٛا٘س شٙٞيت  ٚػالئك ذٛز ضا ث ٝحبِت تؼّيك زضآٚضز.
چْاز .أٛض ثٔٛي ثط أٛض رٟب٘ئ ،ؿبيُ ػيٙي ثط ٔؿبيُ شٙٞي ٛٔ ٚاضز ذبل ثط ٔٛاضز ػبْ تمسْ
زاض٘س .اظ ايٗ ٔٙظط وبٚـ زض ؾُح  ٚظبٞط أٛض ثط تفحم ثطاي يبفتٗ ٔؼٙبي ٔى ٖٛٙزض ٔفبٞيٓ،
ٔمسْ اؾت)14(.
پٌج .ثيٗ ٚالؼيت ـ اضظـ٘ ،ظطي ٝـ ػُٕٔ ،كبٞس ـ ٔكبَٞس ،حميمت ـ لسضت  ٚثبالذط ٜثيٗ
ثطزاقت ـ حميمت ٕ٘يتٛاٖ لبيُ ث ٝتٕبيع قس .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝپٛظيتٛيؿٓ ثط انبِت ٚ
اؾتمالَ ٚالؼيت ،تمسْ ػيٗ ثط ش ،ٗٞرسايي ٔكبٞس ٔ ٚكبَٞسٔ ،ه٘ٛيت حميمت اظ ٔٙبؾجبت
لسضت  ٚثبالذط ٜتأحيط٘بپصيطي حميمت اظ ثطزاقتٞب تأويس ٔيوطز )15(.ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ
اظ ػمال٘يتٌطايبٖ يبز وطز ؤ ٝؼتمس٘س أٛض ٚالغ  ٚاضظـٞب ٔؿتمُ اظ ٞ ٓٞؿتٙس؛ يؼٙي أٛض
ٚالغ ذٙخي  ٚثيَطفٙس .رٟبٖ ارتٕبػي ،لٛاػس ٔرهٛل ث ٝذٛز ضا زاضز ٔ ٚيتٛاٖ ٔب٘ٙس
زا٘كٕٙس ػَّ ْٛجيؼي آٖ لٛاػس ضا وكف وطز؛  ٚثبالذط ٜايٙى ٝتٟٙب ٔؼطفتقٙبؾي انيُ ٚ
زليكٔ ،ؼطفتقٙبؾي تزطثي اؾت؛ چ ٖٛثطاي  ٕٝٞلبثُ ٔكبٞس ٚ ٜآظٔبيف ٔيثبقس.
پؿتٔسض٘يؿتٞب زض ٘مس ٍ٘طـ پٛظيتٛيؿتي ػمال٘يتٌطايبٖ ٔؼتمس٘س و ٝپبضازايٓٞب ضا
ٕ٘يتٛاٖ ثب ٕٞسيٍط ٔمبيؿٕٛ٘ ٝز چ ٝثطؾس ث ٝاؾترطاد لب٘ ٚ ٖٛلبػسٜاي وّي ثطاي زا٘ف
ثكطي .اظ ايٗ زيسٌبٔ ،ٜؼيبضي ثطاي ٔمبيؿ ٝنسق يب وصة ز ٚپبضازايٓ زض زؾتطؼ ٘يؿت .تٕبْ
ٔؼيبضٞب ؾبذتٍيا٘س و ٝػٕطي ٔٛلت زاقت ٚ ٝثطؾبذت ٝارتٕبع ٞؿتٙسٕٞ .يٗ تبضيريثٛزٖ
ٔؼيبضٞب ،ؾجت ٔيقٛز تب ٘تٛا٘يٓ اظ ان َٛثٙيبزي ٔ ٚؼيبضي ضاؾتيٗ ثطاي ٔمبيؿ ٝپبضازايٓٞب
ؾرٗ ثٍٛييٓ .اثتىبض پؿتٔسض٘يؿتٞب ٍٙٞبٔي آقىبض ٔيقٛز و ٝث ٝاؾتسالَ پٛظيتٛيؿتٞب
ثطاي ؾٙزفپصيطي پبضازايٓٞب تٛر ٝوٙيٓ .پٛظيتٛيؿتٞب ٔؼتمس٘س و ٕٝٞ ٝپبضازايٓٞب ثط تزطثٝ
اؾتٛاض٘س  ٚلب٘٘ٛي وّي ٚرٛز زاضز و ٝزض احط تزطثٞٝبي ٔتؼسز حبنُ آٔسٕٞ ٚ ٜبٖ لبٖ٘ٛ
ٔيتٛا٘س ٔالوي ٔحىٓ ثطاي ؾٙزف اػتجبض پبضازايٓٞب ثبقس.
پيبٔس ثبٚض ث ٝؾٙزف٘بپصيطي (الليبؾيت) پبضازايٓٞب ايٗ اؾت و ٝتؼسز  ٚتفبٚت ٘ٛػي
اضظـ ث ٝحؿبة آٔسٔ ٚ ٜكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚي ث ٝزٚضي اظ انبِت تؼجيط قٛز .ثط ايٗ اؾبؼ،
پؿتٔسض٘يؿتٞب ث ٝپبضازايٓ حمٛق ثكط و ٝضٞبٚضز زٚضاٖ ٔسضٖ اؾت ،ثياػتٕبز٘س  ٚآٖ ضا
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ؾٛغٜاي ٔيزا٘ٙس و ٝفؼبِيتٞبيي غطوزاض ،ػجج ٔ ٚمُؼي ا٘زبْ ٔيزٞسٕٞ .چٙيٗ پبضازايٓ
حمٛق ثكط اظ آٖض ٚزض ٘عز پؿتٔسض٘يؿتٞب ثياػتجبض اؾت و ٝتفبٚت  ٚاذتالف ثيٗ ٔطزْ
رٟبٖ ضا ٘بزيسٌ ٜطفتٔ ٚ ٝيذٛاٞس اضظـٞبي يه رٙؽ يب ل( ْٛثرٛا٘يس ٌفتٕبٖ) ضا ثط زيٍطي
تحٕيُ ٕ٘بيس٘ )16(.بؾبظٌبضي پؿتٔسض٘يؿتٞب ثب ؾبيط تحطوبت ٔسض٘يؿتٞب زض
ضٞبييثركي ،رٟب٘كِٕٛي  ٚرٟب٘يقسٖ ،ث ٝايٗ اؾت و ٝضٚايت والٖ تطلي ،آظازي ٚ
ػمال٘يتٔ ،تًٕٗ ؾُّٝاي پيچيس ٜاؾت .زض ٚالغ پؿتٔسض٘يؿتٞب ،ا٘ميبز رسيس ضا و ٝاظ َطيك
ضؾب٘ٞٝب ا٘زبْ ٔيقٛز ،ازأ ٝؾتٓ فئٛزاِٟب ،اؾتخٕبض اضثبةٞب  ٚؾُّ ٝرجبضاٖ تبضيد ٔيزا٘ٙس وٝ
ث ٝضغٓ تفبٚت زض ضٚـ اػٕبَ لسضتٕٛٞ ،اضَ ٜطف ٔمبثُ ذٛز ضا تٙجي ٚ ٝتحميطٕ٘ٛزٜا٘س)17(.
ايٗ ثرف اظ ا٘سيكٞٝبي پؿتٔسض٘يؿتٞب ،تٛر ٝفٕيٙيؿتٞب ضا رّت ٕ٘ٛز ٚ ٜآ٘بٖ ضا ثٝ
ضٚـ پؿتٔسض٘يؿتٞب ػاللٕٙس وطز ٜاؾت .تكىيه ضازيىبَ پؿتٔسض٘يؿتٟب ثؿيبض ٔكبثٝ
ايسٜٞبي تزسيس٘ظطَّجب٘ ٝفٕيٙيؿتٞبي تٙسض ٚاؾت .فٕيٙيؿتٞبي پؿتٔسضٖ ٕ٘يذٛاٙٞس
ظ٘بٖ ضا ث ٝربيٍبٞي ثطاثط ثب ٔطزاٖ ثٙكب٘ٙس  ٚيب اظ تفبٚتقبٖ ثب ٔطزاٖ ِصت ثجط٘س .آ٘بٖ
ٔيذٛاٙٞس ثؿيبضي اظ رٟتٌيطيٞبي حمٛلي  ٚلًبيي زض حٛظٜٞبي ٔرتّف ضا ث ٝچبِف
ذٛا٘س ٚ ٜث ٝؾُّٝاي و ٝضيك ٝضٚـقٙبذتي  ٚفىطي زاضز ،پبيبٖ زٙٞس )18( .ث٘ ٝظط آ٘بٖ ،زض
ٍ٘ب ٜپٛظيتٛيؿتي ٔطزاٖ ،ظ٘بٖ شاتبً فطٚزؾت ٞؿتٙس ٕٞ ٚيٗ شاتٌطايئ ،طزاٖ ضا ثط ظ٘بٖ ٔؿٍّ
وطز ٜاؾت؛ ثَٛ ٝضي ؤ ٝمهٛز ثرف اػظٓ ٔت ٖٛاظ «ثكط»)ٕٞ ،(Manبٖ ٔطز اؾت  ٚظ٘بٖ
نطفبً ثطاي ثطاٍ٘يرتٗ تطحٓ يب رّت حؿبؾيت ٔطزاٖ ،ثكط ذُبة ٔيق٘ٛس .فٕيٙيؿتٞب ثٝ
َٛض وّي ،ػاليك قبِٛزٜقىٙب٘ ٝپؿتٔسض٘يؿتٞب ضا ثؿيبض ٌطأي زاقت ٚ ٝآٖ ضا ضاٞي ثطاي
ضٞبيي اظ ؾتٓٞبي تبضيري پٛظيتٛيؿتٞب ٔيزا٘ٙس.
آ٘چٍ٘ ٝطـ پؿت پٛظيتٛيؿتي ا٘سيكٕٙساٖ پؿت ٔسضٖ ضا ثطرؿتٔ ٝيؾبظز ،رٟت  ٚاثؼبز
ٍ٘ب ٜآٟ٘بؾت .رٟت ٍ٘ب ٜا٘سيكٕٙساٖ پؿت ٔسضٖ ٔمبثّ ٝثب ؾُّ ٝػمُ  ٚاثؼبز ٍ٘ب ٜآ٘بٖ ثؿيبض
ٔتؼسز اؾت ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٕٝٞ ٝا٘ٛاع  ٚاقىبَ ٔٙبؾجبت ضا زض ثط ٔي ٌيطز .اٌط فٕيٙيؿتٞب
حتي زض لبِت ضازيىبَ ذٛز ث ٝضٞبيي ٘يٕي اظ رٕؼيت رٟبٖ ٔي ا٘سيكٙس ،پؿتٔسضٖٞبٕٝٞ ،
ضا ؾٛغٜاي ٔي ثيٙٙس و ٝزض چٍٙبَ لسضت اؾيط قس ٚ ٜثطاي لسضت ٔؿٍّٔ ،تٗ تِٛيس ٔيوٙٙس.
تفحم زض پيٛؾتٍي زا٘ف ـ لسضت ُٕٔئٙبً ثؿيبض پيچيس ٜتط اظ رٛٞ ًٙيت (ظ٘ب٘ )ٝثب لسضت
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(ٔطزا ٘ )ٝاؾت وٛٔ ٝضز تأويس فٕيٙيؿتٞب ثٛز )19(.پؿت ٔسضٟ٘ب ايٗ ٍ٘طـ ثسيغ ضا ثب
زيطي ٝٙقٙبؾي ،تجبضقٙبؾي  ٚتحّيُ ٌفتٕب٘ي ػٕك ثركيس ٜا٘سٔ .ب زض ايٗ ٔمبِ ٝاظ ايٗ ؾٝ
ػٙهط تحت يه ػٛٙاٖ وّي يؼٙي ضٚـ قٙبؾي تحّيُ پؿتٔسضٖ ٘بْ ٔيثطيٓ.

ج .زٍششٌاسي تحليل پستهدزى
پطؾف وّيسي ضٚـقٙبؾي ايٗ اؾت و« ٝچٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ث ٝقٙبذت يه چيع ٔجبزضت
وطز؟»( )20ايٗ ؾؤاَ ضا زض ٔمبِ ٝحبيط ٔيتٛاٖ اي ٍٝ٘ٛٙػٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝا٘سيكٕٙساٖ پؿتٔسضٖ
ثب اؾتفبز ٜاظ چ ٝضٚقٟبيي ٘ؿجت ث ٝتجييٗ ٔٙبؾجبت ٔ ٚؼبزالت ٔٛرٛز ثيٗ لسضت ـ زا٘ف،
لسضت ـ ٔمبٔٚت  ٚزا٘ف ـ حميمت ٘بئُ آٔسٜا٘س؟ ث٘ ٝظط ٔيضؾس ؾ ٝضاٞجطز ضٚـقٙبذتي،
وكف ٔٙبؾجبت ٔ ٚؼبزالت ٔصوٛض ضا ٔيؿط ؾبذتٝا٘س .زيطيٝٙقٙبؾي ،تجبضقٙبؾي  ٚتحّيُ
ٌفتٕب٘ي ٘مُ ٝػعيٕت ٘ ٚيع ضٞبٚضز ضاٞجطزٞبي ضٚـقٙبذتي ٔصوٛض اؾت؛ يؼٙي ٞط ؾ ٝثب
ٞسف وكف ٘ظبٔبت ؾُّٔ ٝسضٖ ث ٝوبض ٌطفت ٝقسٜا٘س؛ أب ٔؼٙب  ٚقي ٜٛػُٕ ايٗ ؾ ٝضاٞجطز
ثؿيبض ٔتفبٚت اؾت.

 .1ديسيٌِشٌاسي

1

زيطيٝٙقٙبؾي فؼبِيتي ٔب٘ٙس حسيجقٙبؾي اؾتٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ػّٓاِحسيج يب
حسيجقٙبؾئ ،حمك ثب ٞسف ؾٙزف اػتجبض ،ؾٙسيت  ٚنحت  ٚؾمٓ حسيج ،تفحم ٔيوٙس
 ٚثب ٔالحظ ٝلطائٗ ٔرتّف تبضيري ،رغطافيبيي ٛٔ ٚيٛػي ،انُالحبً ث ٝاؾتٙؿبخ  ٚاؾتسالَ
ٔيپطزاظز ،زيطيٝٙقٙبؾي ٘يع ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝچٔ ٝفبٞيٕي ٔؼتجط يب ٘بٔؼتجط  ٚرسي يب غيطرسي
قٙبذتٔ ٝيق٘ٛسٞ .سف زيطيٝٙقٙبؾي وكف ٔؼٙبيي ٟ٘فت ٝيب حميمتي ػٕيك ٘يؿت؛ ثّى ٝتٛييح
قطايٍ ٚرٛز يه ٌفتٕبٖ  ٚحٛظ ٜػّٕي وبضثطز  ٚا٘تكبض آٖ اؾت .تٛنيف لّٕطٚ ٚرٛز ٚ
ػّٕىطز وطزاضٞبي ٌفتٕب٘ي ٟ٘ ٚبزٞبيي و ٝثؿتط نٛضتثٙسي ٌفتٕب٘ي ٞؿتٙسٞ ،سف انّي
زيطيٝٙقٙبؾي اؾت .زيطيٝٙقٙبؾي ثب تىٛيٗ  ٚتسأ ْٚؿتٕط ٘ظبْ زا٘ف ؾطٚوبضي ٘ساضز؛ ثّىٝ
ٕٛٞاض ٜثٌ ٝؿؿتٞب ،قىبفٞب ،ذالءٞب  ٚتفبٚتٞب تٛرٔ ٝيوٙس )21(.زضؾت ثطذالف
1 . Archeology
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ٞؿتيقٙبؾي ٔسض٘يؿتي وٕٛٞ ٝاض ٜزضنسز وكف تٛاِي ،تىبُٔ  ٚتؼبِي ارتٙبة٘بپصيط ٘ظبْ
زا٘ف اؾت .رس َٚظيط تفبٚتٞبي ٞؿتيقٙبذتي تحّيُ ٔسض٘يؿتي  ٚپؿتٔسض٘يؿتي ضا فمٍ
زض حٛظٚ ٜحست ـ تٕبيع ٘كبٖ ٔيزٞس.
()22

ّستيشٌاسيّاي هدزًيسن ٍ پستهدزًيسن

ّستيشٌاسي پستهدزًيسن اش
ّستيشٌاسي هدزًيسن اش ٍحدت

تفاٍت (توايص)

ٛٞٛٞيت

تفبٚت (تٕبيع)

اتحبز

يىتبيي

ػٕٔٛيت

ذهٛنيت

ٔكبثٟت

ثي٘ظيطي

پيٛؾتٍي

ٌؿؿتٍي

تزٕغ

تفطز

ا٘ؿزبْ
ٍٕٞطايي

اذتالف
ٚاٌطايي

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزيسٔ ٜيقٛز ،تّمي ٔسض٘يؿتي اظ ٚرٛز يه چيع يب تزطث ،ٝتّمياي
يىؿبٖؾبظا٘ ٝاؾت؛ ِٚي تّمي پؿت ٔسض٘يؿتي ثط يىتبيي ٙٔ ٚحهط ث ٝفطز ثٛزٖ يه قي /
تزطث ٝتأويس زاضز .يىؿب٘ي ،اتحبز ،ػٕٔٛيتٔ ،كبثٟت ،پيٛؾتٍي ،تزٕغ ،ا٘ؿزبْ ٍٕٞ ٚطايي
اظ رّٕٔ ٝفبٞيٓ وّيسي زض ٞؿتي قٙبؾي ٔسض٘يؿتي ٞؿتٙس .زض ايٗ تّمي ،زيطيٝٙقٙبؾي ٔؼٙي
٘ساضز؛ ظيطا زيطيٝٙقٙبؾي ضٚيٞٝبي ٌفتٕب٘ياي ضا ؤ ٝؼطفت 1ضا تكىيُ ٔيزٙٞس ،تحّيُ
ٔيوٙس ،ثس ٖٚايٙى ٝث ٝتكطيح ٔٙبؾجبت آٖ ثب ٔٙبؾجبت لسضت ثپطزاظزٛٔ .يٛع زيطيٝٙقٙبؾي
ٔؼطفت ٔيثبقس ٘ ٝػّٓ ،و ٝثؿيبض اذم اظ ٔؼطفت اؾت .ثٙبثطايٗ اظ ٍ٘ب ٜپؿتٔسض٘يؿتٞب،
ػّٓ ٔسضٖ و ٝحىٓ ث ٝػٕٔٛيت لٛاػسٔ ،كبثٟت ٔٛيٛػبت ،تزٕغ ػاليك ،يىؿب٘ي ػّ،ْٛ
1 . Knowledge
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اتحبز ٌفتٕبٟ٘ب ،ا٘ؿزبْ ٛٞيت ٞب ٍٕٞ ٚطايي رطيبٟ٘بي ا٘سيكٍي ٔي زٞس ،ث ٝربي ايزبز
آٌبٞي ،ظطايف ضا ٘بزيسٌ ٜطفت ٚ ٝزض ٘تيز ٝث ٝتىخيط ر ٚ ُٟآٌبٞي وبشة ٔ ٚرسٚـ
ٔي پطزاظز .پيكٟٙبز پؿتٔسض٘يؿت ٞب ايٗ اؾت و ٝثبيس اظ ؾي بؾت  ٚانبِت تفبٚت زفبع وطز
تب ذهٛنيبت انيُ ظيط چطذٟبي ثِٛسٚظض ٔسض٘يؿٓ ذطز ٘ك٘ٛس .اظ ايٗ ٔٙظط
(پؿت ٔسض٘يؿٓ)ٚ ،يؼيت ٞبي ٔرتّف ،قٙبذت ٞب  ٚازػبٞبي ٔتفبٚتي ضا زض پي ٔيآٚضز.
ٔؼطفت ٞب ثب ٕٞسيٍط غيطلبثُ ٔمبيؿٝا٘س1؛ چٞ ٖٛط ٔؼطفتي ثطذبؾت ٝاظ زيسٌبٞي ٔتفبٚت
اؾت  ٚانطاض ثط ٔسػيبت ٔطث ٌٛث ٝحميمتٛٔ ،رس رٕٛز  ٚذٛزوبٍٔي اؾت.
قبيس اي ٍٝ٘ٛٙث٘ ٝظط آيس و ٝػُٕ ث ٝتؼبِيٓ پؿتٔسض٘يؿتي ٔتًٕٗ آ٘بضقيؿٓ حتٕي اؾت
 ٚايٗ ٞطدٔٚطد ٔغبيط ثب ٘ظٓ چكٓ٘ٛاظي اؾت و ٝزض پطت ٛزيسٌبٟٞبي ٔسضٖ حبنُ آٔسٜ
اؾت .پبؾد پؿتٔسض٘يؿتٞب ايٗ اؾت و٘ ٝظٓ ٔٛضز ازػبي ٔسض٘يؿتٞب ،ػيٗ ثي٘ظٕي اؾت
چِ ٖٛجطيع اظ ؾُّ ٚ ٝذك٘ٛت اؾت  ٚأٙيت وبُٔ ٍٙٞبٔي حبنُ ٔيقٛز وٞ ٝيچ ٛٞيتي
ا٘ىبضٔ ،رسٚـ  ٚزؾتىبضي ٘كٛز .ثمي ٝزفبع پؿتٔسض٘يؿتٞب اظ ان٘ َٛظٓ ُّٔٛة ،ثؿيبض
پيچيسٔ ،ٜج ٚ ٟٓثؼًبً ٔتٙبلى اؾت؛ چ ٖٛزض َطاحي ايٗ ٘ظٓ ٓٞ ،قؼط ٓٞ ،فّؿفٓٞ ،ٝ
ٔؼٕبضي  ٓٞ ٚثؿيبضي ٔٛيٛػبت زيٍط زذيُا٘س ٕٞ ٚيٗ ٍ٘طـ ؾبذتقىٙبٟ٘ٓٔ ،ٝتطيٗ
زِيُ زٚضي اؾتطاتػيؿتٞب اظ ثحجٞبي پؿت ٔسض٘يؿتي اؾت .اؾتطاتػيؿتٞب ث ٝنفثٙسي
أٛض ٘ ٚظٓ ػيٙي ػالل ٝثيكتطي زاض٘س تب پيچيسٌي  ٚچٙسثؼسي ثٛزٖ ٔؿبيُ .ثٙبثطايٗ آٟ٘ب ثب
تساثيط ٔسضٖ ٔٛافكا٘س .رس َٚظيط انٞ َٛؿتيقٙبذتئ ،ؼطفتقٙبذتي  ٚضٚـقٙبذتي
پؿتٔسض٘يؿٓ ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .تأُٔ زض ايٗ رس٘ َٚكبٖ ٔي زٞس وٍ٘ ٝطـ پؿتٔسضٖ ثٝ
پسيسٜٞب ،ث ٝچٔ ٝيعاٖ ؾبذتقىٙب٘ ٝاؾت.

1 . Incommonsurability
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ّستيشٌاسي ،هعسفتشٌاسي ٍ زٍششٌاسي پستهدزًيستي()22

ٔؼطفتقٙبؾي

ّستيشٌاسي

چ ٝچيعي ثطاي قٙبذت
ٚرٛز زاضز؟

 .1رٟبٖ

چٍٝ٘ٛ

زض ٔٛضز آٖ چيع چٔ ٝيتٛا٘يٓ
ثسا٘يٓ يب أيس ث ٝزا٘ؿتٗ زاقتٝ
ثبقيٓ؟

نٛضتٟبي

ٚ .1يؼيتٞب

ٚ

ٔٛيٛػبت

ٔيتٛا٘يٓ

ثٝ

قٙبذت آٖ چيع ٘بئُ آييٓ؟

ضٚـقٙبؾي قبِٛز ٜقىٙب٘:ٝ

قهٌطايي ٔؼطفتقٙبذتي:

ٞؿتيقٙبؾي تفبٚت:

ثٝ

ضٚـقٙبؾي

 .1قهٌطايي

ٔؼطفتقٙبذتي،

ٔرتّفٙٔ ،زط ث ٝقٙبذت ٚ

ٔسػيبت ٔؼطفت ثطتط ضا ِغٚ ٛ

ازػبٞبي ٔتفبٚتي ٔيق٘ٛس.

ثيٟٛزٔ ٜيزا٘س.

ٔ .2ؼطفت ثطذبؾت ٝاظ زيسٌب ٜاؾت

 .2زيسٌبٔ ٜسض٘يؿتي ،ازإٔٞ ٝبٖ

 ٚزيــسٌبٟٞبي ٔرتّــف ،غيطلبثــُ

زيسٌبٞي اؾت ؤ ٝسػي زؾتطؾي

فطٍٙٞي  ٚتبضيري ٔتفبٚتٙس.

ٔمبيؿٝا٘س.

ث ٝحميمت ثٛز ،ايٗ زيسٌب ٜغيطلبثُ

ٔ .3سػيبت ٔطث ٌٛثـ ٝحميمـت ضا

زفبع ٔ ٚتًٕٗ اؾتجساز اؾت.

 .3ايــٗ تزطثيــبت ،يٍب٘ــٚ ٝ

ٕ٘ي تٛاٖ ث ٝقي ٜٛتزطثي آظٔـبيف

ٔتفبٚت تزطثٔ ٝيقٛز ٚ
تزطثٞ ٝط وؽ اظ رٟبٖ
ٔتفبٚت اظ زيٍطي اؾت.
 .2ايٗ تزطثيـبت ثـِ ٝحـبِ

.3

ٔيتٛاٖ

ثب

ٍ٘طـ

ثي٘ظيط٘س.

وطز.

قبِٛزٜقىٙب٘ ،ٝذك٘ٛتٞبي ٘بقي

 .4ايٗ تزطثيبت ٘ٔ ٝتهُ ثٝ

 .4انطاض ثـط ٔـسػيبت ٔطثـ ٌٛثـٝ

اظ فطاضٚيتٞب ضا اظ ثيٗ ثطز ٚ

يه فطايٙس وّـي ٞؿـتٙس ٘ ٚـٝ

حميمــــت٘ ،ــــٛػي رٕــــٛز ٚ

ٍ٘بٟٞب ضا ٔتٛر ٝزٌطٞبيي وطز وٝ

ثبظتبة آٖ ث ٝقٕبض ٔيض٘ٚس.

ذٛزوبٍٔي ثبِم ٜٛاؾت.

ث ٝحبقي ٝافىٙس ٜقسٜا٘س.
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 .2تثازشٌاسي

1

تجبضقٙبؾي ،ضٚـ پػٞٚف فٛو ٛثطاي ضٞبيي اظ وّيكٞٝبي تحٕيّي ػّٓ رسيس  ٚضيكٝيبثي
ؾُّ ٝاؾت .تجبضقٙبؾي ثطذالف ػّ ْٛارتٕبػي پٛظيتٛيؿتي ،تبضيد ضا پيىطٜاي ٚاحس ،زاضاي
ؾّؿّٔٝطاتت ٕٛٞ ٚاض ٜزض حبَ تىبُٔ ٔؿتٕط ٕ٘يزا٘س  ٚثب تىي ٝثط ٔؼبضف  ٚزا٘فٞبي ثٔٛي،
٘بپيٛؾت٘ ٚ ٝبٔؼتجط ،زضنسز اؾت ثط تأحيطات لسضت زض تِٛيس زا٘ف تأويس ٕ٘بيس .تجبضقٙبؾي،
پيسايف ػّ ْٛا٘ؿب٘ي  ٚقطايٍ پيسايف آٟ٘ب ضا ث٘ ٝح ٛرسايي٘بپصيطي ثب تىِٛٛٙغيٞبي لسضت
ٔٙسضد زض وطزاضٞبي ارتٕبػي پي٘ٛس ٔيزٞس .زض ايٙزب فٛؤ ٛب٘ٙس ٔٛضذبٖ ػُٕ ٕ٘يوٙس و ٝزض
رؿتزٛي انُ  ٚرٞٛط اقيبء ٞؿتٙس .أ ٚيوٛقس ٛٞيت ثبظؾبظي قس ٜيه انُ ضا ثط ٔال
وٙس  ٚذُبٞبيي ضا و ٝزض َ َٛتبضيد تىخيط قس ٚ ٜث ٝپبي يه ٛٞيت ٘ٛقت ٝقس ،ٜآقىبض ٕ٘بيس.
تفحم تجبضقٙبذتي ،شاتبً تبثٛظزايي ٔيوٙسٚ ،حست ضٚايت ٔؿٍّ ضا ٔيقىٙس  ٚتٛٙع  ٚوخطت
ضا ربيٍعيٗ ٚحست ٔيوٙس .چ ٖٛزض ايٗ ٍ٘طـ ،زض ٞط ٚحستي ٘ٛػي ؾُّٟ٘ ٝفت ،ٝايٗ ؾُّٝ
زض اثتسا پصيطفتٙي اؾت؛ أب ثب ٌصقت ظٔبٖٕ٘ ،يتٛاٖ ثٍٟ٘ ٝجب٘ي زضؾت ٛٞيت ٔؿٍّ اظ
ٔؤِفٞٝبيف أيس ثؿت .پيكٟٙبز  ٚضٚـ فٛو ٛايٗ اؾت و ٝثبيس ارعاء ضا ثبظقٙبؾي وطز تب
زضٚؽٞب آقىبض قٛز  ٚؾط ٜاظ ٘بؾطٔ ٜتٕبيع ٌطزز .ث ٝثيبٖ زيٍط:

«تجبضقٙبؾي اظ ضٚيسازٞب ،ا٘حطافبت وٛچه ،ذُبٞب ،اضظيبثيٞبي ٘بزضؾت ٚ
٘تيزٌٝيطيٞبي غُّي ؾرٗ ٔيٌٛيس و ٝث ٝپيسايف آ٘چ ٝثطاي ا٘ؿبٖ اضظقٕٙس
اؾت ،ا٘زبٔيسٜا٘س .آ٘چ ٝزض ثٙيبز زا٘ف ٟ٘فت ٝاؾت ،حميمت ٘يؿت ،ثّى ٝتٛٙع
ضٚيساز اؾت .تجبضقٙبؾي آ٘چ ٝضا تبو ٖٛٙيىپبضچ ٝپٙساقت ٝقسٔ ٜتالقي ٔيوٙس
٘ ٚبٍٕٙٞي آ٘چ ٝضا  ٍٕٗٞتهٛض ٔيقس ،ثطٔال ٔيؾبظز)23(».
ٍ٘طـ تجبضقٙبذتي ث ٝزِيُ ا٘تمبز اظ ٌفتٕبٖ ٔؿٍّ  ٚاقىبَ ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾُّ ،ٝثبٚضٞب ٚ
ٔٙبؾجبت ربضي ضا زض ٔ ٓٞيضيعزٌ .فتٕبٖ ٔؿٍّ ،ثٞ ٝطحبَ ثرف اػظٓ ؾُّ ٝذٛز ضا ٔسيٖٛ
ضٚايت ٚيػٜاي اؾت و« ٝذٛز» اظ ٌصقت ٚ ٝاو ٖٛٙثطزاقت وطز ٜاؾت )24(.ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ
ٔيتٛاٖ اظ قي ٜٛتسٚيٗ تبضيد  ٚتسٚيٗ ٔساضن تبضيري زض ػطثؿتبٖ ؾؼٛزي يبز وطز .ثٙب ثط ايٗ
اؾٙبز ٔ ٚساضن ،ذب٘ساٖ حبوٓ ثط ايٗ وكٛضٙٔ ،زي ٔطزْ اظ چ ًٙر ٚ ُٟتؼهت اػطاة لسيٓ
1 . Genealogy

پستهدزًيسن ٍ هطالعات زاّثسدي :الصاهات زٍششٌاختي ـــــــــــــــــــــــــــــ 21

ٞؿتٙس .يؼٙي اٌط ذب٘ساٖ ؾؼٛزي  ٚثٚ ٝيػ ٜتالـ ٘زسيٞب ٘جٛز ،رًٞٙبي لجيّٝاي ذٟ٘ٛبي
ثؿيبضي ٔيضيرت  ٚاظ آضأف فؼّي ذجطي ٘جٛز )25(.حبَ اٌط تبضيدپػٞٚبٖ قيؼ ،ٝثبٚضٞبي
و٘ٛٙي ٔطزْ ػطثؿتبٖ ؾؼٛزي ضا تجبضقٙبؾي وٙٙس ،ثؿيبضي اظ ٘ظطيٞٝبي وّي ،ػبْ  ٚتٛتبِيتط ضا
و ٝزض لبِت ٔؼطفت ػّٕي زض اشٞبٖ ربيٍيط قسٔ ،ٜطوعظزايي ذٛاٙٞس وطزٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛوٝ
حٕعٜاِحؿٗ چٙيٗ وطز ٚ ٜثب تحميك زض نحت  ٚؾمٓ ضٚايت ٔؿٍّ اظ تبضيد زض ايٗ وكٛض،
اتفبلبً ضٚايت فؼّي ضا تحطيفآٔيعتطيٗ ٘ٛع ضٚايت ٔيزا٘س)26(.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوّٕٛٔ ٝؼ اؾت تجبضقٙبؾي ،ػّٕيثٛزٖ زا٘ف ضا ٔٛضز ؾؤاَ لطاض زاز ٚ ٜظٔي ٝٙضا
ثطاي قٛضـ  ٚثطرؿتٝقسٖ زا٘فٞبي تحت ا٘ميبز فطأ ٓٞيآٚضز .زض پٙب ٜتجبضقٙبؾي ،اظ ؾُّٝ
٘ظطيٞٝبي ػبْ وبؾت ٚ ٝظٔي ٝٙثطاي ظٟٛض ٘ظطيٞٝبيي ؤ ٝحجٛؼ ثٛز٘س ،فطأ ٓٞيقٛز.
ثيتطزيس ٘ظبْ ٔؼطفتي حبوٓ ،ا٘تمبز اظ نحت  ٚوبضآٔسي ٌفتٕبٖ حبوٓ ضا ثطٕ٘يتبثس ٚ
ٔيوٛقس ثب تِٛيس زا٘ف ٕٞچٙبٖ ثط ؾطيط ؾُّ ٝثبلي ثٕب٘س .تجبضقٙبؾي ثيف  ٚپيف اظ آ٘ىٝ
آٚاٍ٘بضز ثبقسٔ ،مبٔٚتآفطيٗ اؾت .تجبضقٙبؾي٘ ،يطٞٚب  ٚرطيبٟ٘بي ٔمبٔٚت ضا تمٛيت ٔيوٙس
تب اؾُٛضٜٞبي حبوٓ ضا فطٚقىؿت ٚ ٝتىِٛٛٙغي لسضت ضا ترطيت وٙٙسُٔ .بثك ايسٜ
پؿتٔسض٘يؿتي ،ثبيس زض ؾالٔت ػّ ْٛا٘ؿب٘ي تطزيس وطز ،چ ٖٛانيُ ٘يؿتٙس  ٚاحجبت ايٗ ازػب
فمٍ ثب وكف ػٛأُ وخيطي و ٝث ٝالتًبي لسضت أٛض ضا ثسيٟي رّٔ ٜٛيزٙٞسٔ ،مسٚض اؾت.
٘تيز ٝتجبضقٙبؾئ ،كطٚػيتظزايي اظ ٘ظبْ ؾُّٝاي اؾت و ٝثب تىي ٝثط ضٚايتٞبي تبضيري
ٔتٛاتط ٔؿٍّ اؾت  ٚوؿي يب رطيب٘ي ضا لسضت َ ٚبلت فطٚقىؿتٗ ايٗ ؾس ؾسيس ٘يؿت .ثب
قطٚع ثطضؾي تجبضقٙبؾب٘ ،ٝآغبظ يه پبيبٖ فطا ٔيضؾسٔ ،مبٔٚتوٙٙسٌبٖ تٟييذ ٔيق٘ٛس ٚ
لسضت ٔؿٍّ ،ثٚ ٝيٛح فطؾبيف ٔجب٘ي ٔكطٚػيتف ضا ٔيثيٙس .اِجت ٝايٗ ٘ىت ٝضا ثبيس ايبفٝ
وٙيٓ ؤ ٝمهٛز اظ لسضت ٔؿٍّ ،نطفبً زِٚت ٘يؿتٞ ،سف پؿتٔسض٘يؿتٞب ٌفتٕبٖ حبوٓ
اؾت و ٝؾ ٟٓزِٚت زض آٖ ٔؼٕٛالً ا٘سن اؾت .تأُٔ ٚ ٚاوبٚي تجبضقٙبؾب٘ٔ ٝؼُٛف ث٘ ٝظبْ
ؾُّٝاي اؾت و ٝحزٓ  ٚويفيت آٖ ثؿيبض فطاتط اظ لسضت زِٚت اؾت؛ يؼٙي ٘ظبْ ؾُّٝاي وٝ
ٌ ٓٞؿتطـ افمي زاضز  ٓٞ ٚػٕك ػٕٛزي.
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 .3تحليل گفتواًي
تحّيُ ٌفتٕب٘ي ٔب٘ٙس تفٚ ٟٓثطي زض نسز وكف قطايُي اؾت و ٝيه رطيبٖ زض آٖ
تِٛيس قس ٜاؾت .تحّيُ ٌفتٕب٘ي ث ٝأٛض ٚالغ ٕ٘ي پطزاظز ٔ ٚؼُٛف ثٚ ٝاوبٚي رطيبٖ تِٛيس
يه ٔتٗ ٔ ٚؼٙبي ٟ٘فت ٝزض آٖ اؾتٔ .فطٚو تحّيُ ٌفتٕب٘ي ايٗ اؾت وٞ ٝط ٔتٙي فطظ٘س
ظٔبٖ ذٛزٔ ،تأحط اظ ٔٙبؾجبت لسضت ،زاضاي ٔؼب٘ي ٔتؼسز ،پيٛؾت ٝث ٝايسئِٛٛغي  ٚزاضاي
ؾُٛح  ٚاثؼبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾت .ثب ايٗ ٔفطٚيبت ،تحّيُ ٌفتٕب٘ي ٔي ذٛاٞس ٘كبٖ زٞس و ٝثيٗ
ٔتٗٛ٘ ،يؿٙسٔ ٚ ٜربَت آٖ اضتجبَي ٚرٛز زاضزٔ ،ؼٙبي ٔتٗ ٕٛٞاض ٜزض تغييط اؾت ،قطايٍ ٚ
ٔٛلؼيت ٘ٛي ؿٙسٔ ٜتٗ زض تِٛيس آٖ ثؿيبض ٔؤحط ثٛز ٚ ٜثبالذط ٜايٙىٔ ٝتٗ ضا ٕ٘ي تٛاٖ رطيب٘ي
تىبّٔي  ٚزاضاي يه ثؼس ذبل ٔؼطفي وطز؛ ثّىٞ ٝط ٔتٗ ،فطايٙسي پيچيس ٜضا َي وطزٜ
اؾت)27(.
زض تحّيُ ٌفتٕبٖ ٘ ٝوّيت انبِت زاضز  ٝ٘ ٚارعاي تكىيُزٙٞسٔ ٜتٗ ،ثّى ٝضقتٝاي ارعاي
پطاوٙس ٜآٖ ضا ٔطتت ٔيوٙس  ٚزض لبِت يه ٔتٗ٘ ،ظٓ  ٚحًٛض ٔيثركس )28(.پؽ ؾرٌٗفتٗ
اظ ٌفتٕبٖ رٟب٘كٕ٘ ٚ َٛيع زفبع اظ ٌفتٕبٟ٘بي ٔٙمُغ ٌ ٚؿؿتٞ ،ٝط ز ٚثئؼٙبؾت ٟٓٔ .تحّيُ
ٌعاضٜٞبيي اؾت و ٝث ٝضغٓ پطاوٙسٌي نٛضي ،ضثُي ٔحتٛايي ثب  ٓٞزاض٘سٔ .بٞيت ضثُي ارعاي
ٌفتٕبٖ اظ رّٕ٘ ٝىبت وّيسي زض تحّيُ ٌفتٕبٖ اؾت .ايٗ ذبنيت ؾجت ٔيقٛز تحّيُ
پؿتٔسض٘يؿتي (ث ٝزِيُ تأويس ثط ظٔيٙٔٝٙسي ٌفتٕبٖ) اظ ٔىبتجي چِ ٖٛيجطاِيؿٓ (و ٝثط اؾتمالَ
ٔتٗ اظ ذٛا٘ٙس ٜتأويس ٔيوٙس) ٔتٕبيع قٛز .زض تحّيُ ٌفتٕب٘ي فطو ثط ايٗ اؾت و ٝثيٗ
٘ٛيؿٙسٔ ،ٜتٗ تِٛيسي  ٚقطايٍ ظٔب٘ٝاـ ،ضثُي ٚحيك ٚرٛز زاضز  ٚثطاي تفٔ ٟٓؼٙب ثبيس ثٝ
ذٛا٘ف آٖ ظٔي ٝٙاٞتٕبْ ٕ٘ٛز  ٚوّي ٝظطايف اػٓ اظ ٘كب٘ٞٝبٕ٘ ،بزٞب  ٚحتي ٘حٔ ٛتٗ ضا تفؿيط
وطز.
إٞيت تحّيُ ٌفتٕب٘ي ٍٙٞبٔي ثطرؿتٔ ٝيقٛز و ٝآٖ ضا ثب تحّيُ پٛظيتٛيؿتي ٔمبيؿ ٝوٙيٓ.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝصقت ،زض تحّيُ پٛظيتٛيؿتي ثط ٚرٛز يه لبػس ٜلبثُ ا٘ىكبف آٖ  ٓٞثب اثعاضٞبي
ٔبزي  ٚتزطثٔ ٝكبٞستي تأويس ٔيقٛز .ث ٝضغٓ تأويس پٛظيتٛيؿٓ ثط أىبٖ اؾترطاد ٔؼٙبي ٚالؼي
ٔتٗ ،زض تحّيُ ٌفتٕب٘ي ثط ٔطي ٔؤِف ٘ ٚبزضؾتثٛزٖ ٞط ذٛا٘ف  ٚثَٛ ٝض وّي ػبضيثٛزٖ
ٔتٗ اظ يه ٔؼٙبي وّي تأويس ٔيٌطزز .تحّيُ ٌفتٕب٘ي ٔطرؼيتظزاؾت ٔ ٚيذٛاٞس ثب وٙبضظزٖ
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يه رطيبٖ پطٕٞي ،ٝٙزلبئك رسيسي ضا وكف  ٚضاثُ ٝثيٗ ٔتٗ  ٚايسئِٛٛغي يب تىِٛٛٙغي ؾيبؾي
حبوٓ ضا وكف وٙس.
پيبٔس تحّيُ ٌفتٕب٘ئ ،كطٚػيتيبفتٗ ٔتؿبٚي ٛٔ ٕٝٞايغ اؾت و ٝثب ضٞبيي اظ ؾيُطٜ
يه رطيبٖ ،ث ٝضاحتي اثطاظ ٔيق٘ٛس .اثطاظ  ٚآقىبضقسٖ ٔٛايغ ٔتؼسز  ٚپٟٙبٖ و ٝزض پٙب ٜتفٟٓ
أىبٖپصيط ٔيقٛز ،زض ٘عز پؿتٔسض٘يؿتٞبٛ٘ ،ػي ضٞبيي انيُ  ٚثٙيبزيٗ ثٛز ٚ ٜوبٔالً
ثطذالف تحّيُ پٛظيتٛيؿتي اؾت و ٝػٕالً ث ٝتىخيط ؾُّ ٝأب تحت ِٛاي زا٘ف ٔيپطزاظز .ثط
ايٗ ٔجٙب ،تحّيُ ٌفتٕب٘ي ،ث ٝضغٓ تٕبْ وبؾتيٞبيف ،ايٗ ظٔي ٝٙضا فطأ ٓٞيآٚضز وٙٔ ٝبؾجت ثيٗ
لسضت ـ زا٘ف ـ ٔمبٔٚت ثطٔال قٛزٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحظٔ ٝيقٛز زض تحّيُ پؿتٔسض٘يؿتي،
وب٘٘ ٖٛبأٙي ؾُّٛٔ ٚ ٝيٛع أٙيت انبِت اؾت .زض ايٗ حٛظ ٜوبضٌعاض تأٔيٗ أٙيت ٔكرم
٘يؿت ِٚي ٌفتٕبٟ٘بي وٛچه  ٚذبٔٛـ ثيكتطيٗ ثٟط ٜضا اظ ِغٔ ٛكطٚػيت ٔسض٘يؿٓ ٘هيت
ذٛز ٔيؾبظ٘س.

د .زّاٍزدّاي ًگسش پستهدزى تساي هطالعات زاّثسدي
زض ؾبَ  ،1995ؾيٗ تيبٚثط ٚ 1رٙع ثبضتّؿ 2ٖٛزض وتبثي ثب ػٛٙاٖ «ثطضؾي ٔفْٟٛ
حبوٕيت» ٔ ،ف ْٟٛحبوٕيت ضا ثٔ ٝخبثٔ ٝتغيطي تبضيري ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س )29(.ثب ايٗ
و تبة ضا ٜثطاي تأُٔ پؿتٔسضٖ زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ  ٚپؿت ٔسضٖ زيسٖ أٙيت ثبظ قس .اِجتٝ
پيف اظ آٖ ز ٚزض غا٘ٛي ،1991 ٝغاٖ ثٛزضيبضٔ 3مبِ ٝاي ثب ػٛٙاٖ «ٚالؼيت ذّيذ» زض ضٚظ٘بٔٝ
ٌبضزيٗ ٔٙتكط وطز  ٚاظ ر ًٙذّيذف بضؼ يؼٙي حّٕ ٝأطيىب ٔ ٚتحسا٘ف ػّي ٝػطاق زض
ذبن وٛيت ،ث ٝػٛٙاٖ ر ًٙپؿت ٔسضٖ ٘بْ ثطز .ثٛزضيبض زض ٔمبِ ٝذٛز ٘كبٖ زاز و ٝيه
ٌفتٕبٖ غبِت ثب اؾتفبز ٜاظ ثطتطيٗ تىِٛٛٙغيٞب ٘ٛػي رٔ ًٙزبظي ث ٝضا ٜا٘ساذت ٍٕٞ ٚبٖ
زض ٔمبثُ آٖ فمٍ تٕبقبٌطي ثيتفبٚت ثٛز٘س؛ ظيطا زض رٟبٖ پؿت ٔسضٖ ٚالؼبً ثيٗ «ٚالؼيت»
« ٚأط ٔزبظي» فطلي ٕ٘ب٘س ٜاؾتٔ ) 30(.مبالت  ٚوتت زيٍطي  ٓٞو ٝحبٚي تحّيُ
پؿت ٔسضٖ اظ ضٚيسازٞبي ثيٗ إِّّي ثٛز٘س ،ث ٝؾطػت زض ٘كطيبت رٟبٖ ٔٙتكط قس٘س  ٚضفتٝ
1. Cynthia Weber
2. Jens Bartelsom
3. Jean Bouderillard
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ضفت ٝتحّيُ پؿت ٔسضٖ ثٔ ٝىتجي زض ُٔبِؼبت ثيٗإِّّي ٔجسَ ٌطزيس .ثَٛ ٝضي و ٝاوٖٛٙ
ثيف اظ ٔ 2000مبِٔ ٚ ٝسضن زض ٔٛضز تجييٗ پؿتٔسض٘يؿتي أٙيت ثيٗإُِّ ٔٛرٛز
اؾت)31(.
زض ػيٗ حبَ ثيكتطيٗ تأحيط ٍ٘طـ پؿتٔسضٖ ضا زض ػّٓ ؾيبؾت و ٝثب تٛظيغ لسضت
ؾطٚوبض زاضزٔ ،يتٛاٖ زيس .اٌط ػّٓ ؾيبؾت ثٔ ٝجبحخي ٘ظيط تٛإ٘ٙسؾبظي حىٔٛت ،تساْٚ
ؾُّٔ ،ٝجبضظات حعثي ،اَبػت ٔ ٚمبٔٚت ٔيپطزاظز ،پؽ ثيٗ ايٗ ز ٚتساذُٞب  ٚضٚاثٍ
ّٕٔٛؾي ٔيتٛاٖ يبفت .ػال ٜٚثط ضٚاثٍ ثيٗإُِّ  ٚػّٓ ؾيبؾت ،حٛظُٔ ٜبِؼبت ضاٞجطزي ٘يع
و ٝث ٝوبٚـ زض ٔبٞيت  ٚاقىبَ آؾيتپصيطيٞب  ٚتٟسيسات ٔيپطزاظز ،اظ تحّيُٞبي
پؿتٔسضٖ ٔتأحط ٌطزيس ٜاؾت .اِجت ٝزض ٍ٘بٚ ٜؾيغتط ٔيتٛاٖ  ٕٝٞتأحيطاتي ضا و ٝتحّيُ
پؿتٔسضٖ اظ ٔبٞيت ٘ظٓ ث ٝػُٕ آٚضز ،ٜزض لبِت ُٔبِؼبت ضاٞجطزي ٌطز آٚضز؛ أب زض حيُٝ
ٔٛيٛع ايٗ ٔمبِ٘ ،ٝىت ٝلبثُ شوط ايٗ اؾت و ٝآضاء ،ضٚـٞب  ٚآحبض ا٘سيكٕٙساٖ پؿتٔسضٖ ثب
٘في ضٚـ قٙبذت پٛظيتٛيؿتي ،ػٕالً ٍ٘ب ٜػمال٘ي ثٔ ٝؿبئُ ضاٞجطزي ضا ثياػتجبض وطز .ػالٜٚ
ثط آٍٖ٘ ،طـ پؿتٔسضٖ ثب تطزيس  ٚتكىيه زض ٌصقت ٚ ٝظّٓآِٛز ذٛا٘سٖ ٔٙبؾجبت ،ػٕالً
انُ ٚفبزاضي ضا ث ٝحبِت تؼّيك زضآٚضز ٍٕٞ ٚبٖ ث ٝتأُٔ زض اثؼبز ؾتٕي پطزاذتٙس و ٝثط آ٘بٖ
ٔيضفت ٝاؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ٔيتٛاٖ ث ٝاؾتفبز ٜفٕيٙيؿتٞبَ ،طفساضاٖ ٔحيٍ ظيؿتٌ ،طٟٞٚبي
تطٚضيؿتي  ٚحتي ضٚقٙفىطاٖ ٔجبضظ اظ تحّيُٞب ٍ٘ ٚطـٞبي پؿتٔسضٖ اقبض ٜوطز .ايٙبٖ ثٝ
ؾيبق تجبضقٙبؾب٘ ،ٝتطزيس زض اضظقٟبي ربيٍيطقس ٜضا اثعاضي ثطاي ٔجبضظ ٜلطاض زاز ٚ ٜظ٘سٌي ضا
ثطاؾبؼ لبػس ٜؾُّ ٝتحّيُ ٔيوٙٙس .ثٙبثطايٗ ،زفبع اظ ٚيغ ٔٛرٛز  ٚػسْ پبيجٙسي ػّٕي ـ
٘ظطي ث ٝتغييط آٖ ثٛ٘ ٝػي رٕٛز تطرٕ ٝقس ٚ ٜرج ٟٝاػتطايي ٌطفتٗ ثٛ٘ ٝػي اضظـ ثيثسيُ
تجسيُ ٌطزيس ٜاؾت .ثب ٚرٛز ايٗ زٌطٌ٘ٛي والٖٔ ،يتٛاٖ ث ٝؾّؿّ ٝتحٛالتي اقبض ٜزاقت وٝ
زض حٛظُٔ ٜبِؼبت ضاٞجطزي  ٚث ٝتجغ ض٘ٚك ٔالحظبت پؿتٔسضٖ ثطرؿت ٝقسٜا٘س .الظْ ثٝ
تأويس اؾت ؤ ٝجحج «أٙيت» (ثٔ ٝف ْٟٛػسْ تٟسيس اضظقٟبي حيبتي  ٚتٛإ٘ٙسي ؾيؿتٓ ثطاي
ثٟؿبظي ٔٛلؼيت ٔٛرٛز) ،زض حىٓ ضوٗ ثٙيبزيٗ ُٔبِؼبت ضاٞجطزي ث ٝقٕبض ٔيآيس .ثب ايٗ
ٚنف ،حٛظُٔ ٜبِؼبت ضاٞجطزي  ٚأٙيتي ،زض پطتٔ ٛالحظبت پؿتٔسضٖ تأحيطات ٔفٟٔٛي ٚ
ضٚـقٙبذتي ظيط ضا پصيطا قسٜا٘س:
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 .1تالهَضَع شدى استساتطي
زض ُٔبِؼبت ضاٞجطزيَ ،طاحي اؾتطاتػي ث ٝػٛٙاٖ يطٚضتي ارتٙبة٘بپصيطٔ ،حٛض حطوت
اؾتٔ .مٛالت لبِتٞ ،سفَ ،طح ،ؾّؿّٔٝطاتت ،انبِت  ٚا٘ؿزبْ ث ٝػٛٙاٖ قف ذهيهٝ
ثط٘بٔٝضيعي ٔسضٖ٘ ،مُٔ ٝمبثُ ٍ٘طـ پؿتٔسضٖ اؾت و ٝثط قف ٔمٔ ِٝٛتًبز يؼٙي
ٌكٛزٌي ،فطايٙس ،الجبَ ،آ٘بضقي ،اِتمبٌ  ٚاذتالف تأويس ٔيٚضظز .اؾتطاتػي  ٚتسٚيٗ آٖ،
ٔؿأِٝاي ٔسضٖ اؾت و ٝوبٔالً ٔغبيط ان َٛثٙيبزيٗ ٍ٘طـ پؿتٔسضٖ ٔيثبقس )32(.ثٙبثطايٗ زض
ٌبْ ا ،َٚاؾبؾيتطيٗ پيبٔس تحّيُ پؿتٔسضٖ ثطاي ٔحممبٖ ُٔبِؼبت ضاٞجطزي  ٚأٙيتي ايٗ
اؾت و ٝث ٝربي ٍ٘طـ ثط٘بٔٚٝاض  ٚؾّؿّٔٝطاتجي ثٔ ٝسيطيت وبض٘بٚاِي ؤ ٝتًٕٗ ٘ظٓ زض
ػيٗ ثي٘ظٕي اؾت ،ثيب٘سيكٙس .ثطاي ايٙى ٝزض ٍ٘طـ پؿتٔسضٖ ،اؾتطاتػي فطاضٚايتي اؾت وٝ
ثٙٔ ٝظٛض تٛري ٝؾُّ ،ٝزضنسز رّت ا٘ميبز اؾت  ٝ٘ ٚضٞبيي.

 .2گرشتِاًديشي ًَستالطيك
ظيؿت ٔسضٖٔ ،تىي ثط ٘مس ٌصقت ٚ ٝحبَ ثطاي تأؾيؽ آيٙسٜاي ثٟتط اؾت .ثط ايٗ اؾبؼ،
أطٚظ ازأ ٝزيطٚظ اؾت ٔ ٚؿيطي تىبّٔي ،آيٙس ٜضا ث ٝأطٚظ  ٚأطٚظ ضا ث ٝزيطٚظ پي٘ٛس ٔيزٞس.
زض ايٗ ٔؿيطٌ ،صقتٛٔ ٝضز وبٚـ  ٚتمسيؽ لطاض ٕ٘يٌيطز  ٚحساوخط تزطث ٝاؾت؛ أب زض حيبت
پؿتٔسضٖ ٌصقت ٝزٚضزؾت ٔتًٕٗ انبِت ٔبؾت ٞ ٚطچ ٝظٔبٖ پيكتط ٔيضٚز ،ا٘حطاف اظ آٖ
ٞؿتٔ ٚ ٝؿيط انّي ثيكتط ٔيقٛز .زض ايٗ ٍ٘طـ (پؿتٔسضٖ) ،تبضيد فطايٙسي ٔؿتٕط  ٚض ٚثٝ
تطلي ٘يؿت  ٚثيٗ أطٚظ  ٚزيطٚظ ،ا٘مُبع وبّٔي ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙيٗ ٞيچ تًٕيٙي ٚرٛز
٘ساضز و ٝاو٘ ٖٛٙؿجت ثٌ ٝصقت ٝثٟتط اؾتٔ )33(.زٕٛػ ٝايٗ ثبٚضٞب ،تحّيُ پؿتٔسضٖ ضا
ثيكتط ٌصقتٝا٘سيف ٔيوٙس  ٚآيٙسٜپػٞٚي ظيط ؾبي ٝؾٍٙيٗ ٌصقتٝا٘سيكي ـ آٖ زٚضاٖ لبثُ
تحُٕ ـ لطاض ٔيٌيطزٌ .صقتٝا٘سيكي زض ظٔب٘ٔ ٝب ،و ٝتغييطات ثطقآؾبيي ضا تزطثٔ ٝيوٙس،
حطوتي ثط ذالف ٔٛد ٔٛاد ٔسض٘يؿٓ اؾت  ٚچٙيٗ چيعي ،ثط٘بٔٝضيعي ٞ ٚسفٕٙسي ضا وٝ
ػّياالنٍ٘ َٛب ٜث ٝآيٙس ٜزاض٘سٔ ،رسٚـ ٔيؾبظز.
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 .3هحَزيت خسدُگفتواًْا
ث ٝتؼجيط ِيٛتبض ،ايٕبٖ٘يبٚضزٖ ث ٝفطاضٚايتٞب (يب فطاٌفتٕبٖٞب)٘ ،ىت ٝوّيسي زض تؼطيف
پؿتٔسض٘يؿٓ اؾت )34(.چ ٖٛفطاضٚايت ث ٝزِيُ پيٛؾتٍي ث ٝلسضت ،زضنسز ؾُّ ٝاؾت  ٚزض ٘ظط
 ٚػُٕ ث ٝا٘ىبض ذطزٌٜفتٕبٖٞب ٔيپطزاظز .زض ٍ٘بٔ ٜسضٌٖ ،فتٕبٖ غبِت ،ػٕالً ؾُّ ٝضا  ٓٞث ٝزؾت
ٔيآٚضز؛ أب ٍ٘طـ پؿتٔسضٖ ٔٙتمس ٔ ٚؼبضو چٙيٗ ؾُّٝاي اؾت  ٚثب زٔيسٖ ضٚح ٔمبٔٚت زض
لجبَ ؾُّ ،ٝػٕالً فطأٛـقسٌبٖ  ٚحصفقسٌبٖ ضا ثطرؿتٔ ٝيؾبظز .پؿتٔسضٖٞب ،تِٛيس تٕبيعٞب
 ٚوخطتٞب ضا ركٗ ٔيٌيط٘س  ٚتفبٚت  ٚتؼسز ضا اضظقي ثٙيبزيٗ ٔيقٕبض٘س .ايٗ ٚيػٌيٞب زضؾت
ثطذالف ٘ظٓ ضئبِيؿتي اؾت و ٝثؿيبض آٙٞيٗ ثٛزٔ ،ؿبئُ ضا اظ ثبال ٔيٍ٘طيؿت ،اؾتطاتػي ضا تحٕيُ
ٔيوطز  ٚقبٜوّيسي (فطاضٚايتي) ث٘ ٝبْ ِٛيبتبٖ ظٔيٞٝٙبي تطؼ ػٕٔٛي (آظ ٘ ٚيبظ) ضا ٔؼسْٚ
ٔيؾبذت.

 .4تفسيس ذٌّي اهٌيت
زض ٍ٘طـ پؿتپٛظيتٛيؿتي پؿتٔسضٖٞب ،تفؿيط ثط تمطيط ٔمسْ اؾت  ٚثطزاقت ثط ٚالؼيت.
اٌط ايٗ ز ٚأط ٔ ٟٓضا زض ٔٛيٛع أٙيت ٔالحظ ٝوٙيٓ ،ث٘ ٝتيزٝاي ٔيضؾيٓ و ٝثرف اػظٓ
ازثيبت ُٔبِؼبت ضاٞجطزي ضا تكىيُ ٔيزٞس .انُ تريُ  ٚپٙساض حٛظٜٞبي ٔرتّف ازثيبت
پؿتٔسضٖ اظ ٔؼٕبضي تب زيٗ ضا زض ٘ٛضزيس ٜاؾت .ثط ايٗ اؾبؼٚ ،الؼيت أطي تحطيف قسٜ
اؾت  ٚثبيس ث ٝثبظآٚضي ٚالؼيتي ٕٞت ٌٕبقت و ٝوٕتط ث ٝؾُّ ٝآِٛز ٜثبقس .اؾبؾبً تف ٟٓزض
ذهٛل ٞط ٔبرطا يب ٔف ،ْٟٛذٛز ث ٝذٛز ث ٝتريُ  ٚتفؿيط تريّي زأٗ ٔيظ٘س  ٚآزٔي ضا اظ
ٔٙبؾجبت ٔٛرٛز ضٞبيي ٔيثركس .اٌط زض ثطزاقت پؿتٔسضٖ  ٕٝٞحطوبت ،ضفتبضٞب  ٚحتي
ا٘سيكيسٖ ٔب ٔيساٖ ر ًٙا٘ٛاع ؾُّ ٚ ٝاػٕبَ لسضت اؾت ،ثبيس وٛقيس تب اظ ايٗ ؾُّ ٝزٚض قس ٚ
زض ٚالغ رٟبٖ فبلس ٔٙبؾجبت ؾُّ ٝضا تهٛض ٕ٘ٛز .ث ٝزِيُ آ٘ى ٝتهٛض أٙيت ث ٝتزّي ػّٕي آٖ
ٔٙتٟي ٕ٘يقٛزٍ٘ ،طـ پؿتٔسضٖ ٔساْ ثط أٙيت ٔٙفي يؼٙي ٘مس  ٚاٟ٘ساْ اثعاضٞب ٙٔ ٚبؾجبت
ؾُّٝثرف اثطاْ ٔيٚضظز .زض ايٗ تّمي ،فطز ٌ ٚطٔ ٜٚيزا٘س و ٝچ ٝچيعي ضا ٕ٘يذٛاٞس؛ أب ٚالؼبً
ٕ٘يزا٘س و ٝچٔ ٝيذٛاٞس .ثط چٙيٗ ٔجٙبيي ٕ٘يتٛاٖ ثٙبيي ؾبذت .ثٕٞ ٝيٗ ذبَط ٌفتٔ ٝيقٛز
وٍ٘ ٝطـ پؿتٔسضٖ ثطاي ٘مس  ٚحصف ٔٙبؾجتط اؾت تب تزٛيع  ٚتأؾيؽ.
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 .5هسجعيتستيصي
تّمي پؿتٔسضٖٞ ،ط ٔطرؼي ضا ث ٝػٛٙاٖ فطاضٚايت  ٚوب٘ ٖٛنسٚض ؾُّ ٝثٛزٖ ٔحىْٛ
ٔي زا٘س .زض ايٗ تحّيُ ثيٗ ؾيبؾت ـ تىِٛٛٙغي يب ثيٗ لسضت ـ زا٘ف ،تالظٔي ثطلطاض اؾت.
ثٙبثطايٗ ٞط ٔطرؼي ،پبيٍب ٜؾُّ٘ ٝيع ٞؿت ٔ ٚه٘ٛيت ٔطرغ اظ ؾُّ ،ٝتريّي ثيف ٘يؿت .اٌط
زض تؼجيط ػمال٘يتٌطا اظ أٙيت ضٚي ٌطٟٞٚبي ٔطرغ تأويس ٔيقس  ٚآٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ ٍِٙطٞبي
أٙيت زض زضيبي َٛفب٘ي ٘بأٙي ث ٝقٕبض ٔيآٔس٘س ،زض ٍ٘ب ٜپؿتٔسضٖ ٞط ٔطرغ ٕ٘بيٙس ٜيه
ٌفتٕبٖ ثٛزٌ ٚ ٜفتٕبٖ ٞطچ ٝضيعتط ثبقس ،ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜوٕتط ث ٝذك٘ٛت آِٛز ٜاؾت.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝپيف اظ ايٗ  ٓٞيبزآٚض قسيٓ ،زض ٔىتت پؿتٔسضٖ ٕٝٞ ،لسضت ٔ ٚطرؼيت
ٔتٕطوع زض زِٚت  ٚؾبذتبضٞبي ضؾٕي لسضت ٘يؿت .لسضت زض لبِت ٌفتٕبٖ فكطز ٜقسٚ ٜ
ٌفتٕبٖ ٔؿٍّ زض ٚالغ ٕ٘بيٙس ٜلسضت اؾت و ٝذٛاؾت ذٛز ضا ثط ثمي ٝتحٕيُ ٔيوٙس .ايٗ
تحٕيُ  ٓٞثب ظٚض  ٚث ٝنٛضت ّٕٔٛؼ لبثُ ا٘زبْ اؾت  ٓٞ ٚثب اغٛا  ٚالٙبع ٘بٔحؿٛؼ .ثسيٗ
تطتيت ا٘سيكٕٙساٖ پؿتٔسضٖ ٔب٘ٙس ٔيكُ فٛو ٚ ٛفطا٘ؿٛا ِيٛتبض اِٚيٗ وؿب٘ي ثٛز٘س وٝ
چٟطٞ ٜب  ٚوبٟ٘٘ٛبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾُّ ٝضا آقىبض  ٚػّي ٝآٟ٘ب ٔٛيغٌيطي وطز٘س .اظ ٍ٘ب ٜآ٘بٖ
ٔطارغ لسضت ٔتفبٚتٙس؛ أب لبػس ٜػُٕ آٖ ٔطارغ ٔكتطن اؾت .ثٙبثطايٗ ثبيس ايٗ ٔطارغ ضا
قٙبؾبيي  ٚآٟ٘ب ضا ذّغ ؾالح وطز.

ًتيجِگيسي
ٔتفىطاٖ پؿتٔسضٖ ثب تطزيس زض نحت ضٚـٞبي قٙبذت  ٚحمب٘يت زؾتبٚضزٞبي
ٔسض٘يؿٓ ،اٍ٘كت تأويس ضٚي وبٟ٘٘ٛبيي ٌصاقتٙس و ٝزٔٛوطاؾي ٔسضٖ آٟ٘ب ضا ٘بزيسٌ ٜطفت ٝثٛز.
ٔمبٔٚت زض لجبَ ٌفتٕبٟ٘بي ثعضي ٔ ٚحت ،ْٛؾيبؾت ٔمج َٛپؿتٔسضٟ٘بؾت .ايٙبٖٔ ،مبٔٚت ٚ
پطؾيسٖ اظ چطايي أٛض ضا ضاٞي ث ٝؾٕت ضٞبيي اظ ؾُّٝاي ٔيزا٘ٙس و ٝث ٝقىّي پيچيس ٜثسٖ ٚ
ش ٗٞفطز ٔسضٖ ضا تؿريط وطز ٜاؾت.
ٍ٘طـ پؿتپٛظيتٛيؿتي ايٗ ٔتفىطاٖ ،تأحيطاتي ثؿيبض رسي  ٚتؼييٗوٙٙس ٜثط حٛظٜ
ُٔبِؼبت ضاٞجطزي  ٚأٙيتپػٞٚي ٟ٘بز ٜاؾت .قؼبع ايٗ تأحيطٌصاضي ٍٙٞبٔي ٌؿتطزٚ ٜ
ثطرؿت ٝاؾت و ٝأٙيت ضا ثٔ ٝف ْٟٛربٔغ آٖ زض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝحٛظٜٞبي ٔرتّف ارتٕبػي،
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فطٍٙٞي  ٚؾيبؾي ضا زض ػساز آٖ ثيبٚضيٓ .ثط ايٗ اؾبؼٍ٘ ،طـ پؿتٔسضٖ ،پبؾد ٔسضٖ ثٝ
ؾئٛاَ «أٙيت چ ٝوؿي ،چٍ ٚ ٝ٘ٛزض ٔمبثُ چ ٝچيعي ُٔطح اؾت؟» ضا زٌطٌ ٖٛوطز .زض
حبِيى ٝزض ثطزاقت ٔسضٖ ،أٙيت ّٔي ثٔ ٝف ْٟٛضئبِيؿتي آٖ ُٔطح ثٛز ،زضثطزاقت پؿتٔسضٖ
أٙيت افطاز ٌ ٚطٟٞٚب ُٔطح اؾت وٛٔ ٝرٛزيت ٛٞ ٚيتقبٖ تٛؾٍ زِٚت يب زقٕٙبٖ ا ٚزض
ٔؼطو ٘بثٛزي اؾت .چٍٍ٘ٛي تٕٟيس  ٚترطيت أٙيت ٘يع اظ ٍ٘ب ٜپؿتٔسضٟ٘ب ٔتفبٚت اظ
ا٘سيكٕٙساٖ ٔسضٖ اؾت .زض تّمي ػمال٘يتٌطايب٘ٔ ٝسضٖٞب ،أٙيت ٍٙٞبٔي اظ ثيٗ ٔيضٚز وٝ
تٟسيسات ذبضري  ٚآؾيتپصيطيٞبي زاذّي ٕٞؿ ٛقس ٜثبقٙس؛ أب زض ٍ٘ب ٜپؿتٔسضٖٞب،
چٙيٗ تؼبثيطي ثطذبؾت ٝاظ ثطزاقتٟب ٞؿتٙس  ٚتٟسيسات  ٚآؾيتپصيطيٟبي ٚالؼي ٕٞبٟ٘بيي وٝ
زِٚتٟب (ؾرٍٛٙيبٖ ضؾٕي ٔ ٚؿٍّ وكٛض) ٔيٌٛيٙس٘ ،يؿت.
زض ٘تيزٍ٘ ٝب ٜپؿتٔسضٖ ث ٝأٙيت ّٔي يب زض قطايٍ پؿتٔسضٖقسٖ أٙيت٘ ،ظٓ ٔؼيٗ ٚ
ضٚقٙي ث ٝچكٓ ٕ٘يآيس؛ ظيطا زض پطت ٛايٗ ٍ٘طـ ؾبظٔبٖ زِٚتي ث ٝػٛٙاٖ ٘يطٚي ؾٌُّٝط
ٔمٟٛض ٚالغ قس ،ٜاؾتطاتػي ثالٔٛيٛعٌ ،صقتٞٝبي غيطلبثُ ضرٛع تمسيؽ  ٚوخطت ربيٍعيٗ
ٚحست ٔيٌطززٍ٘ .ب ٜپؿتٔسضٖ ٕٔىٗ اؾت تٕٟيسات الظْ ثطاي ضٞبيي اظ ثٙسٞبي ؾُّٝ
پٟٙبٖ ضا فطا ٓٞآٚضز أب زض ثطلطاضي ٘ظٓ ثيط٘ٚي  ٚتٙظيٓ ٔٙبؾجبت ارتٕبػي ث ٝقست ٘بتٛاٖ
اؾت .پؿتٔسض٘يؿٓ ثيكتط ٘مس وبض٘بٔٔ ٝسض٘يؿٓ اؾت تب َطح ثط٘بٔ ٝحجبت ٘ ٚظٓ پبيساض.
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