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 چکیذٌ

وِ زض  یبىثِ حؿبة آٍضز. وبضوطزگطا ییوبضوطزگطا یًِّظط یكَایبىٍ پ یكىؿَتبىاظ پ تَاىیضا ه یتٍ یثثط

 یثرطا  یػٍُ یوبضوطز یفّؿتٌس وِ ثب تعط یظثبً یلتحل یلؿَفبىلطاض زاضز اظ خولِ ف یتگٌكتبیيضأؼ آًْب ٍ

هعطفت ثرف ثرِ   یطظثبى غ یهضا  یيظثبى ز یی،هعٌب یاظ زام ث یيظثبى ز یًدبت ثرك یيزض ع یيظثبى ز

 زاًرس یه یٍالع یطضا غ یٌیز ّبیگعاضُ ّبیتیَیؿتّوچَى پَظ یٌىِا یيزض ع یتٍ یثآٍضًس. ثط یحؿبة ه

ًدبت ثسّس. ثرِ   هعٌبیییضا اظ زام ث یٌیز ّبیگعاضُ وٌسیذَز ضا ه یّب توبم ؾع یتیَیؿتذالف پَظاهّب ثط

ِ یري ا وٌرس یوِ اًتربة هر  یطیخْت هؿ یيّو ضا ّوچرَى   یٌری ز ّربی اؾرت ورِ وربضوطز گرعاضُ     گًَر

ٍ  یهمبنس اذالل یبىث یثطا ّبییگعاضُ یٌیز ّبیًحَ وِ گعاضُ یي. ثِ ازّسیلطاض ه یاذالل ّبی¬گعاضُ

 یٌری ز ّربی ¬وبضوطز گعاضُ یلتحل یثطا یتٍ یثوِ ثط یتالق یيثبقٌس. زض ا یه یثِ ضفتبض اذالل یتتطغ

 .زّسیه یلتمل یبتثِ حىب یّيٍ هع ینطفبً اذالل یضا زض حسّ ظثبً یٌیز یزاضز ظثبً

 .یيظثبى ز ی،وبضوطز، گعاضُ اذالل یت،ٍ یثثط :َای کلیذی ياشٌ

  

                                                 
  ِزاًكگبُ ثبلطالعلَم، یيفلؿفِ زاضقس  یوبضقٌبؾزاًف آهَذت.
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 مقذمٍ

هب »ثطیث ٍیت ّوچَى ٍیتگٌكتبیي لبئل ثِ وبضثطزی زاًؿتي هعٌبی یه گعاضُ ثَز. 

ي ثط هعٌرب ثرِ عٌرَاى وربضثطز     زاًین وِ ثِ تأویس ٍیتگٌكتبی  ضیچبضز ثطیث ٍیت ضا وؿی هی

تطیي تفبٍت ثطیث ٍیت ثب   تَاى گفت عوسُ  ( اهّب هی156، 1384)اؾتیَض،  «.تَخِ وطزُ اؾت

گطایبًِ ثَز. ٍیتگٌكتبیي ثب اتّربش هَيع وبضوطزگطایبًِ زض   ٍیتگٌكتبیي زض حفظ هَيع تدطثِ

ضٍیگطزاى قرس اهرب ثرط    ّبی هٌطمی   گطایبًِ پَظیتَیؿت  حَظُ ظثبى ثِ ولی اظ هَايع تدطثِ

ّرب،    ذالف اٍ ثطیث ٍیت ؾعی زاقت ّوعهبى ثب اتّربش ًگبُ وبضوطزگطایبًِ ثِ هعبًی گرعاضُ 

 گطایبًِ ذَز ضا حفظ وٌس.   ضٍیىطز تدطثِ

گطا زضثربضُ    زیسگبُ یه تدطثِ»ای ثب عٌَاى   ثب ًَقتي همبلِ 1960ثطیث ٍیت زض ؾبل 

گطایبًرِ،    یي زاقت تب زض عیي حفظ زیسگبُ تدطثِتوبم ؾعی ذَز ضا ثط ا« هبّیّت ثبٍض زیٌی

ضؾیس هعٌبیی ًدبت ثسّس. اهّب ایي وبض ثؿیبض ؾرتی ثِ ًظط هی  ّبی زیٌی ضا اظ زام ثی  گعاضُ

ّبی زیٌی هعٌب زاقتِ ثبقٌس گطایبًِ چگًَِ هوىي اؾت وِ گعاضُ  ظیطا ثب لجَل هَيع تدطثِ

ًتَاًؿتین ضٍـ اثجبت یب اثطبلی اضائرِ ثرسّین   ای   زلیل آى ّن ایي اؾت وِ اگط ثطای گعاضُ

ّربی هٌطمری   هعٌب ذَاّس ثَز. ٍ ثِ ّویي زلیرل پَظیتیَیؿرت    زض ایي نَضت آى گعاضُ ثی

گطا ثبقین ّن زاًؿتٌس. حبل چگًَِ هوىي اؾت هب ّن تدطثِ  هعٌب هی  ّبی زیٌی ضا ثی  گعاضُ

 (.154ل  1375 ظهبًی، ّبی زیٌی ضا هعٌبزاض ثساًین. )علی  گعاضُ

ًگبُ ثطیث ٍیت ثِ علن حتی زیري یره ًگربُ پَظیتیَیؿرتی اؾرت. اهّرب ثرط ذرالف         

وٌس هعٌبیی ذبل اظ زیري ضا اضازُ    ّب ثب یه ًگبُ اثعاضاًگبضاًِ ثِ زیي ؾعی هی  پَظیتیَیؿت

( 74 ل ،1394 هعٌربیی ًدربت ثسّرس. )لطثربًی،      وٌس ٍ ثب ایي وربض زیري ضا اظ ٍض رِ ثری    

ِ   ّبی هٌطمی  پَظیتَیؿت ّربی زیٌری ضا اظ عطنرِ      گطایبًرِ گرعاضُ    ثب اتّربش ضٍیىرطز تدطثر
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هعٌبزاضی ذبضج وطزًس اهّب ًىتِ خبلت تَخِّ ایي اؾت وِ ثطیث ٍیت ؾرعی ورطز ثرب حفرظ     

ّبی زیٌی، تعبضو علن ٍ زیري ٍ حًرَض     گطایبًِ هكىل هعٌبزاضی گعاضُ  ّویي ًگبُ تدطثِ

ض ٍالع توبم ؾعی ٍ تالـ ثطیث ٍیرت ثرط   زیي زض عطنِ فطزی ٍ اختوبعی ضا حل ًوبیس. ز

 گطایی خوع ًوبیس.   ایي ثَز وِ ایوبى زیٌی ضا ثب تدطثِ

 َای مىطقیوظریٍّ پًزیتیًیست

لجل اظ تكطیح ٍ تَيیح ًظطیِّ ثطیث ٍیت زض اثتسا ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثطیث ٍیت هَيع 

ّربی    زیسگبُ پَظیتیَیؿرت گطایبًِ پَظیتیَیؿتی ذَز ضا حفظ وطزُ اؾت ًیبظهٌسین ثب  تدطثِ

 هٌطمی آقٌب ثكَین.

ّب اضائرِ ثسٌّرس ٍ     ّب ثِ زًجبل ایي ثَزًس وِ هعیبضی ثطای هعٌبزاضی گعاضُ  پَظیتیَیؿت

ثَز. یعٌی ثبیرس زض یره قرطای     « پصیطی  تحمیك»هعیبضی وِ ثطای ایي اهط اًتربة وطزًس 

یره گرعاضُ ضا اثجربت     تدطثی ٍ حؿّی قطایطی ضا ثِ ٍخَز آٍضز وِ ثتَاى نسق یرب ورصة  

ّبی هٌطمی ثط ایي اعتمبز ثَزًس ورِ هعٌربی     ( پَظیتیَؾت80 ل ،1386 اللْی، وطز.)آیت

ای ضٍقری ثرَز ورِ      یه گعاضُ زض گطٍ زاقتي یه ضٍـ تحمیك اؾت یعٌی اگط زض گرعاضُ 

ثتَاى نسق یب وصة آى ضا اثجبت وطز آى گعاضُ هعٌبزاض اؾت زض غیط ایي نَضت آى گرعاضُ  

 ثبقٌس: وٌس ؾِ زؾتِ هیّبیی وِ ایي هعیبض زض هَضز آًْب نسق هیذَاّس ثَز. گعاضُ هعٌبثی

 خوالت قرهی زضثبضُ اهَض ذبل تدطثی. -1

 اًس.(  لًبیبی ولی علوی )لَاًیي ولی علوی وِ لبثل اثجبت یب اثطبل ذبضخی -2

 بًی،ظهر  ّبی هٌطمی ٍ ضیبيری( ٍ ًمربیى آًْرب. )علری      ّب )تَتَلَغی  ایي ّوبًی -3

 (155 ل ،1375
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هعٌب ذَاّرس ثرَز ثرِ ّوریي زلیرل        ای زاذل یىی اظ ایي ؾِ لؿن ًجبقس ثی  اگط گعاضُ

ثبقٌس. حربل ؾرلال ایري اؾرت ورِ آیرب         هعٌب هی  ّبی اذاللی ثط اؾبؼ ایي هعیبض ثی  گعاضُ

تَاى گفت   یب ًِ؟ ثِ  َض حتن هی ثبقٌس  ّبی زیٌی زاذل زض یىی اظ ایي ؾِ لؿن هی  گعاضُ

وسام اظ ایي ؾِ لؿرن  ّبی زیٌی زض ثیي هتسیٌّبى زاضًس زض ّیچ  ثط اؾبؼ وبضثطزی وِ گعاضُ

 ثبقٌس.  زاذل ًوی

ثبقٌس ثِ ایي زلیل وِ خوالت قرهی لبثلیّت آظهَى   اهب زاذل خوالت قرهی ًوی

ّبی زیٌی ٍ والهی ایي لبثلیّت ضا ًساضًرس.    ثب هكبّسُ هؿتمین ضا زاضًس زض نَضتی وِ گعاضُ

ای لبثلیّت آظهَى ثب هكبّسُ هؿتمین ضا ذَاّس زاقت ورِ زاضای اٍنربفی     زض نَضتی گعاضُ

ّبی زیٌی ٍ والهری    لبثل هكبّسُ هؿتمین ثبقس. زض حبلی وِ اٍنبف ثِ وبض ضفتِ زض گعاضُ

اٍنبفی هتبفیعیىی ثَزُ وِ لبثلیّت هكبّسُ ٍ تدطثِ ضا ًساضًس. ٍ ّوچٌیي زاذل زض لَاًیي 

ثبقٌس ثِ ایي زلیل وِ ثط  جك هجٌبی علوی ثیىٌری لرَاًیي علوری ثرب       ع ًویولّی علوی ًی

هكبّسُ ٍ تدطثِ هَاضز خعئی ٍ زض ًتیدِ تعوین حىن آى هَاضز خعئی ثِ زؾت آهسُ اؾت. 

 ثبقٌس.   ّبی زیٌی چٌیي ًوی  ایي زض حبلی اؾت وِ گعاضُ

علوری ًیرع ترب ظهربًی     زض هَضز لَاًیي ولّی علوی ّن ثبیس ثگَیین وِ زض لَاًیي ولّی 

اقىبل اؾت وِ هب اظ علن تلمی ثیىٌی زاقتِ ثبقین ٍ هترسٍلَغی اٍ ضا    هعٌبزاض ثَزى آًْب ثی

زض علن لجَل وٌین ٍ الّب اگط ایي هتسٍلَغی ضا لجَل ًىٌین ٍ لَاًیي ولّی علوی ضا خرسای اظ  

اقرىبل ٍاضز  ّربی هٌطمری     پصیطی پَظیتیَیؿت  هَاضز خعئی آى لطاض زّین ثِ لبعسُ تحمیك

ّبیی وِ زالّ ثط لَاًیي   قَز وِ لَاًیي ولّی علوی ًیع لبثل آظهَى ًیؿتٌس ثٌبثطایي گعاضُ  هی

هعٌب ذَاٌّس قس. ایي زض حبلی اؾت وِ ّیچ وؿی حتّی   ّبیی ثی  ثبقٌس گعاضُ  ولی علوی هی

 وٌٌس.  ّب چٌیي چیعی ضا لجَل ًوی  ذَز پَظیتیَؾت

َیین اگط ّن هب هجٌبی علوی ثیىٌی ضا لجَل وٌرین ثربظ   ایي زض حبلی اؾت وِ ثبیس ثگ

ّن زض علَم، لَاًیي ٍ هفبّیوی ٍخَز زاضًس وِ لبثل هكربّسُ ٍ تدطثرِ ًیؿرتٌس ورِ آًْرب      
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ّبی تئَضیه تهَّضات یب هفبّیوی ّؿرتٌس  قًَس. هٌظَض اظ تطم  ّبی تئَضیه ًبهیسُ هیتطم

قرَز    َز ًَض زض اثط تربثف هرٌعىؽ هری   ق  وِ هبثبظای هؿتمین ًساضًس؛ هثالً، ٍلتی گفتِ هی

تَاى زض ذبضج، هبثبظایی ًكبى زاز وِ ایي زؾتِ اظ لًبیبیِ هكرتول    ثطای ًَض ٍ اًعىبؼ هی

ورِ آى زؾرتِ اظ لًربیبیی    « تئرَضی »ًبهٌس زض ثطاثط   هی« لبًَى»ثط تهَّضات هحؿَؼ ضا 

 ... ٍخَز زاضز.ّؿتٌس وِ زض آًْب تهَّضاتی غیط هحؿَؼ اظ لجیل اتن، اًطغی، هیساى، 

ثؿیبضی اظ هفبّین ٍ لَاًیٌی وِ زض علَم ٍخَز زاضًس اظ تدطثِ ٍ هكبّسُ هؿتمین اذص 

اًس ثٌبثطایي زض علَم ًیع هفبّیوی ٍخَز زاضًس وِ ثِ  رَض هؿرتمین لبثرل هكربّسُ ٍ     ًكسُ

قرَز ایٌىرِ   ّبی هٌطمی گفتِ هری   تدطثِ ًیؿتٌس. ثط ّویي اؾبؼ اؾت وِ ثِ پَظیتیَؾت

هعٌرب  ّبی والهی لبثل هكربّسُ ٍ آظهرَى ًیؿرتٌس ثٌربثطایي ثری       گَییس چَى گعاضُقوب هی

گًَِ ثَزُ ٍ لبثل ّؿتٌس اقىبل زاضز ظیطا ثؿیبضی اظ هفبّین ثِ وبض ضفتِ زض علَم ًیع ّویي

ای ّبی غیطهكربّسُ ای وِ هكتول ثط تطمهكبّسُ ٍ آظهَى هؿتمین ًیؿتٌس. ثٌبثطایي گعاضُ

هعٌب ذَاّس قس   هعٌب ًرَاّس ثَز، ظهبًی یه گعاضُ ثیای ثیثبقس گعاضُلبثل آظهَى هیٍ غیط

وِ ثِ  َض غیط هؿتمین ًیع غیط لبثل تدطثِ ٍ هكبّسُ ثَزُ؛ ًتَاى اظ آى ًتبیح تدطثری ثرِ   

 تفبٍت ثبقس.  زؾت آٍضز، ٍ ّوچٌیي ًؿجت ثِ عبلن ذبضج ثی

هٌطمی ٍ ضیبيی ًیرع   ّبی زیٌی زاذل زض لؿن ؾَّم، یعٌی لًبیبی  ٍ ّوچٌیي گعاضُ

ّبی هٌطمی ٍ ضیبيی ًبظط ثِ ٍالع ًجَزُ ٍ   قًَس. زلیل آى ّن ایي اؾت وِ تَتَلَغی  ًوی

اًرس ایري لًربیب      گًَِ وِ ّیَم ٍ وبًت گفتِ  وٌٌس. ظیطا ّوبى  زاللتی ثط حمبیك ذبضخی ًوی

الً انل هَيَعی ّؿتٌس ٍ زض هَضز ٍلبیع هَخَز زض عبلن ذبضج ّریچ حىوری ًساضًرس. هرث    

قًَس ثِ ایي هعٌبؾرت ورِ اگرط زض      گَیین ؾِ ٍ چْبض ضٍی ّن ضفتِ ّفت هی  ظهبًی وِ هی

تبیی   تبیی اظ یه هدوَعِ ؾِ  تبیی زاقتِ ثبقین ایي هدوَعِ ّفت  ای ّفت  ذبضج هدوَعِ

 ٍ یه هدوَعِ چْبضتبیی تكىل قسُ اؾت.
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ّربی هٌطمری ٍ     ضُّبی زیٌی ثِ عٌرَاى ظیرط هدوَعرِ گرعا      ثٌبثطایي لطاض زازى گعاضُ

ّبی زیٌی ثط ّیچ ٍالعیّتی زاللت   ضیبيی ایي تبلی فبؾس ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاقت وِ گعاضُ

ّبی زیٌی   ًساقتِ؛ ٍ اظ ّیچ ٍخَزی حىبیت ًىٌٌس. ایي زض نَضتی اؾت وِ هتسیٌّیي گعاضُ

 (159ر  155 ل ّوبى،زاًٌس. )  ضا ًبظط ثط حمبیك ٍالعی ٍ ذبضخی هی

ّبی هٌطمی ؾلال اثتسایی ایري ًیؿرت ورِ آیرب       ٌبثط هعیبض پَظیتَیؿتثط ایي اؾبؼ ث

ّبی زیٌی نبزق ّؿتٌس یب ًیؿتٌس ثلىِ ؾلال اٍّل ایي اؾت وِ آیب ضٍقی ثطای اثجبت گعاضُ

ّربی زیٌری هعٌربزاض      وصة یب نسق آى ٍخَز زاضز اگط خَاة ایي ؾلال هثجت ثبقرس گرعاضُ  

ّبی اذیط   تب زِّ»گَیس:   َاٌّس ثَز. ثطیث ٍیت هیهعٌب ذ  ذَاٌّس ثَز زض غیط ایي نَضت ثی

ّب نربزلٌس یرب وربشة ٍ      ّبی زیٌی ثط ؾط ایي ثَز وِ آیب ایي گعاضُ  ثحث ضایح زضثبضُ گعاضُ

تَخیِ هعمَلی ثِ ًفع آًْب ٍخَز زاضز یب ًِ؟ ٍلی اوٌَى ثحث ثط ؾط ایي اؾت وِ آیب انرالً  

چٌیي اؾت ضاُ اثجبت یرب اثطربل آى ورسام     هعٌبی هكرّم ضا زض ثط زاضًس اگط»ایي خوالت 

هعٌب ثبقس زیگط نربزق یرب وربشة      ای ثی  ( ٍ زض نَضتی وِ گعاض155ُ ل ّوبى،« )اؾت؟

هعٌبیی فْویرسى آًْرب ًیرع غیرط       ثَزى زض هَضز آى هفَْهی ًرَاّس زاقت ٍ زض نَضت ثی

 هعٌب ذَاّس ثَز.   ّب ثبٍض ثِ آًْب ًیع ثی  هوىي ذَاّس ثَز ٍ زض نَضت ًفْویسى آى گعاضُ

وسام اظ ؾِ لؿن شوط قسُ ًجبقٌس آیب ثٌربثط  ّبی زیٌی زاذل زض ّیچ  ثٌبثطایي اگط گعاضُ

ّبی زیٌی   هعٌب ذَاٌّس ثَز. ثطای ًدبت گعاضُّبیی ثیّبی هٌطمی گعاضُ  گفتِ پَظیتیَیؿت

پَظیتیَیؿتی ضا  گطایی  تَاى اضائِ زاز آیب ثبیس ثبلىل تدطثِاظ زام ثی هعٌبیی چِ ضاُ حلّی هی

ّربی    ای  طّاحی وطز ترب گرعاضُ    گطایبًِ اًسیكِ  هٌىط قس یب ایٌىِ ثبیس ثب حفظ هَيع تدطثِ

 زیٌی ًیع هعٌبزاض ثكًَس.

هعٌب قرسُ    ّبی زیٌی ثی  ّبی هٌطمی اضائِ زازُ ثَزًس گعاضُ  ثب هعیبضی وِ پَظیتیَیؿت

خَز آٍضزُ ثَز ظیطا ثطای ثؿریبضی اظ  ّب ثِ ٍ  ثَزًس ٍ ایي چبلف ثعضگی ضا ثطای پَظیتیَیؿت

هحترَا ثكرًَس اهرب ثیكرتط اظ       هعٌب ٍ ثی  ّبی زیٌی ثی  هتفىّطیي غیط لبثل لجَل ثَز وِ گعاضُ
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ّربی اذاللری     پصیطی ضا ثِ چبلف ثىكبًٌس ایري گرعاضُ    ّبی زیٌی ضٍـ تحمیك  آًىِ گعاضُ

ّبی هٌطمی   یبض پَظیتیَیؿتضؾبًس وِ ضٍـ ٍ هع  ثَزًس وِ ّط هتفىّطی ضا ثِ ایي ًتیدِ هی

ّب ثبقس. زضؾت اؾت ورِ زض زًیربی     تَاًس یه ضٍـ عبم ٍ خبهع ثطای هعٌبزاضی گعاضُ  ًوی

زاًٌرس  هعٌب هری ّبی زیٌی ضا ثیقًَس وِ گعاضُ هی ای اظ فیلؿَفبى زیي ؾتیع پیساغطة عسُّ

ثِ حؿربة ثیربٍضز. ثرِ    هعٌب   ّبی اذاللی ضا ثی  اهّب قبیس ًتَاى وؿی ضا یبفت وِ توبم گعاضُ

یه پَظیتیَیؿت هتهرلّت ٍ هتعهّرت   »وٌس ایي گفتِ ثطیث ٍیت وِ:   ّویي اهط زاللت هی

ّبی زیٌری الفربظی ثرسٍى هحترَا ٍ ذربلی        زض آضای ذَزـ هوىي اؾت ثگَیس توبم گعاضُ

تَاى چٌیي حىوی ضا زضثبضُ توبم   ّؿتٌس وِ ّیچ هحتَای هعطفتی ضا زض ثط ًساضًس؛ ٍلی ًوی

 (160ر  159 نم ،ّوبى« )ّبی اذاللی نبزض ًوَز. ُ گعاض

هعٌربیی ًدربت ثسٌّرس ٍ ثرِ ذرب ط        ّبی زیٌی ضا اظ زام ثری   عسُّ ظیبزی ثطای ایٌىِ گعاضُ

پرصیطی ضا ثرطای هعٌربزاض      گطایی پَظیتیَیؿتی زاقت ضٍـ تحمیرك   هكىالت فطاٍاًی وِ تدطثِ

ُ   هالن خساگبًِ ّب ضٍقی غیط هٌطمی زاًؿتِ؛ ذَز هعیبض ٍثَزى گعاضُ ای ای اضائرِ زازًرس. ٍ عرسّ

ّربی زیٌری   گطایبًِ ضٍـ ٍ هعیبضی اضائِ زازًس تب ثِ هعٌبزاضی گرعاضُ زیگط ثب حفظ هَيع تدطثِ

ووه وطزُ ثبقٌس. ثطیث ٍیت خعء زؾتِ زٍّم ثَز. ٍی اظ خولرِ فیلؿرَفبًی ثرَز ورِ ثرب حفرظ       

 ّبی زیٌی وطز.  ِ گعاضُگطایبًِ پَظیتیَیؿتی ؾعی زض هعٌب ثركیسى ثهَيع تدطثِ

ّربی  پصیطی هَخرت آى قرس ترب زض ؾربل      ایي هكىالت زض پیف ضٍی انل تحمیك»

ایي انل تعسیل قَز، ایي تعسیل یب اظ  طیك عطيِ تفؿیط ٍ تأٍیل زیگرطی اظ ٍاغُ   1930

Verification    پرصیطی ثرِ عٌرَاىِ تٌْرب هعیربض        ثَز ٍ یب اظ ضاُ تغییرط زازى انرل تحمیرك

وِ ثط  جك آى هعٌبی ّط خولِ ثط حؿت وبضی « وبضثطز»انل ٍیتگٌكتبیٌی  هعٌبزاضی، ثِ

 (160 ل ّوبى،« )گطزز.  زّس، تعییي هی  وِ اًدبم هی
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 دیذگاٌ بریث يیت

قَین. ؾپؽ ثب تَخِّ ثِ ؾلاالتی وِ   زض ایي ثرف اثتسا ثب زیسگبُ ثطیث ٍیت آقٌب هی

اذاللی ٍ زیٌی ٍ ؾپؽ تفبٍت ازیبى پیف ّبی   شیل زیسگبُ ثطیث ٍیت زضثبضُ تفبٍت گعاضُ

ّبی زیٌی   ثطیث ٍیت زض ظهیٌِ هعٌبزاضی گعاضُ آیس ثِ پبؾرگَیی آًْب ذَاّین پطزاذت.  هی

 وٌس.  چٌس هطحلِ ضا  ی هی

 بٍ کارگیری دیذگاٌ کارکردگرایاوٍ يیتگىشتایه -1

یي یعٌی انل وٌس ثِ وبض ثطزى هعیبض ٍیتگٌكتب  ای وِ ثطیث ٍیت  ی هی  اٍّلیي هطحلِ

ّربی    ّبی اذاللی اؾت. یعٌی تَخِّ وطزى ثِ ایي هؿئلِ وِ گرعاضُ   وبضوطزگطایی زض گعاضُ

اذاللی زض ثیي وؿبًی وِ ایي ثبظی ظثبًی زض ثیي آًْب ضایح اؾت چِ وربضوطز ٍ وربضثطزی   

زاضز ًگبُ ثِ ایي انل ولّری ٍیتگٌكرتبیٌی     زاضًس. زض ٍالع اٍّلیي گبهی وِ ثطیث ٍیت ثط هی

 اؾت وِ اثتسا ثِ وبضثطز یه گعاضُ ٍ ظثبى تَخِّ وي ثعس هعٌبی آى ضا تعییي وي. 

 َای اخالقی  تعریف کارکردی يیصٌ برای گسارٌ -2

ّبی اذاللی اؾت. زض   زٍّهیي هطحلِ تعییي وطزى وبضوطزی ذبل ٍ ٍیػُ ثطای گعاضُ

ض ثیي اؾتعوبل وٌٌسگبى ّبی اذاللی ز  ایي هطحلِ ثطیث ٍیت ثب ثطزاقتی وِ اظ وبضثطز گعاضُ

وٌرس. آى    ّربی اذاللری تعطیرف هری      ّبی اذاللی زاضز وبضوطزی ٍیػُ ضا ثطای گعاضُ  گعاضُ

ذَاّس ایي هطلت ضا المبء وٌس وِ   ّبی اذاللی هی  وبضوطز ایي اؾت وِ ثِ وبض گیطًسُ گعاضُ

ي زیگطاى تعّْس قرهی ٍ التعام عولی ًؿجت ثِ هحتَای آى گعاضُ اذاللی زاضز. ٍ ّوچٌی

ثرِ عمیرسُ ثطیرث ٍیرت غبیرت      »وٌرس.    ضا ّن ثطای عول وطزى ثِ هحتَای آى تَنیِ هی

 )ّیه،« زاضی ٍ پیطٍی گَیٌسُ اظ قیَُ ذبنّی اظ عول اؾت  ّبی اذاللی، ثیبى خبًت  گعاضُ

زض پی آى ًیؿت وِ « زظزی ثس اؾت»گَیس   ( هثالً ظهبًی وِ قرهی هی.217 ل ،1390

گَیٌس زض پی   ّب هی  گًَِ وِ پَظیتیَیؿت  ا ثط زظزی حول وٌس یب آىنفت ثس ٍ ظقت ثَزى ض
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آى ًیؿت وِ اثطاظ اًعخبض ٍ تٌفّط اظ زظزی ثىٌس ثلىِ قرم ثب گفتي ایي خولِ اذاللری زض  

اـ ثِ ایي گعاضُ اذاللی ضا ثیربى وٌرس ٍ     اـ ٍ التعام عولی  پی آى اؾت وِ تعّْس قرهی

 هتعّْس ثَزى ٍ هلتعم ثَزى ثِ هحتَای ایي گعاضُ ثىٌس.ّوچٌیي زیگطاى ضا ّن تَنیِ ثِ 

ای اذالق غیط گعاضُ»گَیس: گًَِ هیّبی اذاللی ایيثطیث ٍیت زض هَضز وبضثطز گعاضُ

ای اـ زض اظْبض لهس گَیٌسُ اؾت ثِ عول وطزى ثرِ ًحرَُ  ام وبضثطز اٍلیِوِ هي پصیطفتِ

وؿی وِ  طفساض ًظط ؾَزگطایی زض  ذبل وِ زض آى گفتبض هعیي قسُ اؾت. ثِ عٌَاى هثبل

ای عورل وٌرس ورِ ًفرع ذرَز ضا ثرِ اعرال          اذالق اؾت زض همبم اظْبض ایٌىِ، ثبیس ثِ گًَِ

اـ ثطؾبًس، زض ٍالع لهس ذَزـ ضا ثِ عول ّوبٌّگ ثب ذ  هكی ولی ؾَزگطایی ضا زضخِ

ًوبیس ذبنّی ًویوٌس یب اثطاظ احؿبؼ زاضز اٍ ّیچ گعاضُ ًبظط ثِ ٍالعی ضا ثیبى ًویثیبى هی

 (161 ل ،1374 ظهبًی، )علی« وٌس.  ای اظ عول هی  ثلىِ اٍ ذَز ضا هتعّْس ثِ قیَُ

ثطز ٍ   ّبی اذاللی ٍ ٍالعیّت ضا اظ هیبى هی  ثب ایي تَيیح ثطیث ٍیت پیًَس هیبى گعاضُ

 وٌس.  ثط ًمف اؾبؾی لهس گَیٌسُ تبویس هی

 َای اخالقی  سارٌَای دیىی َمچًن گ  قرار دادن کارکرد گسارٌ -3

زاضز ایي اؾت وِ   ّبی زیٌی ثط هی  ؾَّهیي گبهی وِ ثطیث ٍیت ثطای هعٌبزاضی گعاضُ

اٍ ثط ایي عمیرسُ اؾرت ورِ    »زّس.   ّبی اذاللی لطاض هی  ّبی زیٌی ضا ّوچَى گعاضُ  گعاضُ

 ل ،1390 )ّیره، « احىبم زیٌی لجل اظ ّط چیع زاضای ًمف ٍ عولىطز اذاللری ّؿرتٌس  

ّبی اذاللی گفتین وِ هعٌبی یه گعاضُ اذاللی تعّْس   گًَِ وِ زض گعاضُ  ّوبى ( یعٌی207

ّبی زیٌری ّرن قررم ثرب       قرهی ٍ التعام عولی گَیٌسُ ثِ هحتَای آى اؾت زض گعاضُ

اـ ضا ًؿرجت ثرِ     گفتي یه گعاضُ زیٌی زض پی آى اؾت وِ تعّْس قرهی ٍ التعام عولری 

زض « ذسا عكك اؾت»گَیس   الً ظهبًی وِ قرهی هیهحتَای آى گعاضُ زیٌی اثطاظ ًوبیس. هث

پی آى اؾت وِ ثِ زیگطاى ایي هعٌب ضا المب وٌس وِ هي هتعّْس ّؿتن عبقمبًِ ظًسگی وٌن ٍ 

گَیرس    وٌن وِ عبقمبًِ ظًسگی ثىٌیس. یب هثالً ظهبًی وِ قرهی هری   قوب ضا ّن تَنیِ هی
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هي هلتعم ّؿتن زض ظًسگین عبزالًِ ذَاّس ثگَیس وِ   ثب ایي خولِ هی« ذساًٍس عبزل اؾت»

 وٌن.   ضفتبض وٌن قوب ضا ّن ثِ ضفتبضی عبزالًِ زض ظًسگی تَنیِ هی

 َا بر اساض دیذگاٌ بریث يیتتفايت

ّبی اذاللی لطاض   ّبی زیٌی ضا ّوچَى گعاضُ  گًَِ وِ گصقت ثطیث ٍیت گعاضُ  ّوبى

لی ثط اؾبؼ ًظطیِّ ثطیث ٍیت آقرٌب  ّبی زیٌی ٍ اذال  زّس ثٌبثطایي ثبیس ثب تفبٍت گعاضُ  هی

ثكَین. ّوچٌیي ثب تَخِّ ثِ ًظطیِّ ثطیث ٍیت تفربٍت ازیربى ثرب یىرسیگط زض چرِ چیرعی       

 ثبقس.  هی

 َای اخالقی ي دیىی  تفايت گسارٌ

ّربی زیٌری     ّبی اذاللی ٍ زیٌی ٍخَز زاضز ایي اؾت وِ گعاضُ  تفبٍتی وِ ثیي گعاضُ

عام عولی ثِ هحتَای گعاضُ ٍ تَنیِ خبهعرِ ًیرع ثرِ آى؛    عالٍُ ثط اثطاظ تعّْس قرهی ٍ الت

ترط ٍ  ّربی اذاللری ضا خرصاة   ّبیی اؾت وِ ایي تَنیِّب ٍ وٌبیِّب، توثیلقبهل زاؾتبى

ّبی اذاللی وِ نطفبً یه اثطاظ عولی ًؿجت ثِ هحترَای    وٌس. ثطذالف گعاضُ  تط هی  قیطیي

ّؿتٌس وِ ّط وؽ « ّبیی  زاؾتبى»بى ثط ایي اؾبؼ، توبم ازی»آى ٍ تَنیِ اذاللی اؾت. 

اؾرت ورِ   « زاؾتبى ثلٌرسی »قَز. ّط زیٌی   ّب ایوبى آٍضز هتعبلی هی  آًْب ضا ثپصیطز ٍ ثساى

( ثطیرث ٍیرت   162ل  ،1374 ظهربًی،  )علی« وٌس.  ای ذبل اظ حیبت ضا پیكٌْبز هی  قیَُ

عٌربیی هْرن اهرب فطعری     ه»وٌس:   گًَِ ثیبى هی  ّبی زیٌی ٍ اذاللی ضا ایي  تفبٍت ثیي گعاضُ

ّبی اذاللی هتفربٍت    تَاًٌس تب حسّی ثب ثطذی گفتِ  ّبی زیٌی هی  ّؿت وِ ثساى هعٌب گفتِ

ّب   وٌٌس ایي زاؾتبى  ّبی زیٌی ضا ّوطاّی هی  ّبیی ذبل گفتِ  ثبقٌس ثسیي هعٌب وِ زاؾتبى

 (ّوبى« )وٌٌس.  قًَس ٍ یه ذ  هكی ضفتبضی عبقمبًِ ضا تأییس هی  اظ ؾٌّت هؿیحی اذص هی
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 تفايت ادیان

اگط هب ّوِ ازیبى ضا تَنیِ وٌٌسُ ثِ هفبّین ٍ ًىبت اذاللی زاًؿرتین ورِ ّوطاّری    

ّبی اذاللی اؾرت    ّب ٍخِ توبیع آى ثب گعاضُ  ّب ٍ وٌبیِ  ٍاض ٍ توثیل  ّبی ثلٌس ؾلؿلِ  زاؾتبى

ث ٍیرت ایري   ثطی»قَز وِ ثٌبثطایي تفبٍت ثیي ازیبى زض چیؿت؟   زض ایي نَضت ؾلال هی

وٌس: ٌّگبهی وِ زٍ زیي )هثالً هؿیحیت ٍ آئریي ثرَزا( اؾبؾربً قریَُ       پطؾف ضا هططح هی

 )ّیه،« وٌٌس، ثِ چِ هعٌبئی ایي زٍ زیي هتفبٍت ّؿتٌس  ٍاحسی ضا ثطای ظیؿتي تَنیِ هی

ّبؾررت. زض وَترربّی ٍ ثلٌررسی   ( ثررِ ًظررط ٍی تفرربٍت ازیرربى زض زاؾررتبى208 ل ،1390

ثطیث ٍیت ثب تكبثْبت ضٍقرٌی  »ّب.   ّب، زض قیَُ ثیبى زاؾتبى  یّت زاؾتبىّب، زض هبّ  زاؾتبى

ّربی آًْرب ٍ     وِ ثب ٍیتگٌكتبیي زاضز، ثط ایي ثبٍض اؾت وِ تفبٍت ازیبى ثِ تفربٍت زاؾرتبى  

( 156 ل ،1384 )اؾرتیَض، « گرطزز.   ّب ثط هی  تفبٍت ثبٍضّبی اذاللی هطتج  ثِ آى زاؾتبى

ّبی   ّبی زیٌی ثب گعاضُ  ی آًْب ثب ازیبى تٌْب ًمطِ تفبٍت گعاضُّبیی وِ ّوطاّ  ّویي زاؾتبى

ّب تفبٍتكبى زض هبّیّت، قیَُ ٍ وَتبّی ٍ ثلٌسیكبى تٌْرب ًمطرِ     اذاللی ثَز ّویي زاؾتبى

ّربئی اظ ضٍایربت )یرب اؾرب یط یرب        تفبٍت هْن آًْب زض هدوَعِ»ثبقس.   تفبٍت ثیي ازیبى هی

 (208 ل ،1390 )ّیه،« ّب( اؾت  توثیل

 َض وِ هؿیحیبى آًْرب    تفبٍت هیبى الگَّبی ضفتبض عبقمبًِ آى»گَیس:   ثطیث ٍیت هی

گًَرِ ورِ حبهیربى ازیربى زیگرط غیرط         وٌٌس ٍ زلیمبً ّوبى الگَّبی ضفتربض آى   ضا تَنیِ هی

وٌٌس ایري ذَاّرس ثرَز ورِ زض هرَضز        هؿیحی هبًٌس یَْزیّت ٍ آییي ثَزا آًْب ضا تَنیِ هی

قًَس زض هَضز یَْزیبى هدوَعرِ زاؾرتبى     وَعِ زاؾتبى ثِ یبز آٍضزُ هیهؿیحیبى یه هد

 (165ل ،1375 ظهبًی، )علی« زیگطی، زض هَضز ثَزاییبى هدوَعِ زاؾتبى زیگطی ٍ...

ّب ٍ   ّب، توثیل  الجتِ وبهالً ضٍقي اؾت وِ ٍلتی ازیبى ضا هحسٍز ٍ هحهَض زض زاؾتبى

ّبی آًْب زاًؿتین ٍ ثِ ّویي زلیرل توربم     زض زاؾتبىّب وطزین ٍ تٌْب تفبٍت ازیبى ضا   وٌبیِ

ّبی زیٌی ٍالعیّتی ضا هتهَّض ًرَاّین قس. ٍ ثرِ    ازیبى ضا ثط حك زاًؿتین زیگط ٍضای گعاضُ



 ویژه فلسفه و کالم، 0287، بهار 26شماره   041

 

ّربی آى ضا ثطذبؾرتِ اظ عمرل ٍ هٌطرك ٍ ٍالعیّرت ثرساًین         خبی ایٌىِ تأثیطگرصاضی گرعاضُ  

گَیس:   گًَِ وِ ثطیث ٍیت هی  ثساًین. ّوبىقٌبذتی   ّبی ضٍاى  تأثیطگصاضی آى ضا هعلَل علّت

ذَاّیس ایي هطلت ضا زضیبثیس ثِ ایي اهط تَخِّ وٌیس وِ زض زًیب ّیچ وتربثی ثعرس اظ     اگط هی»

ًَقتِ خبى ثبًیي ثرط ضٍح ثكرط ترأثیط    « ؾلَن ظائط»اًدیل ٍ وتبة زعبیی ثِ اًساظُ وتبة 

اـ زگطگَى قسُ ثبقس. اهّب آیرب    یًساقتِ اؾت. وؿی ایي وتبة ضا ًرَاًسُ هگط ایٌىِ ظًسگ

زاًٌس ورِ    وؿی تب وٌَى پطؾیسُ اؾت وِ آیب هطبلت ایي وتبة ضاؾت اؾت یب ًِ؟ ّوِ هی

 (ّوبى« )ایي هطبلت هوىي ًیؿت ضاؾت ثبقٌس ٍلی ثب ایي ّوِ ًبفص افتبزُ اؾت.

 پیامذَای دیذگاٌ بریث يیت

 :پیبهسّبی شیل ضا ثِ زًجبل زاضزّبی زیٌی   زیسگبُ ثطیث ٍیث زض هَضز وبضوطز گعاضُ

 َای دیىی  غیر شىاختاری ي غیر ياقعی بًدن گسارٌ -1

ّبی علوی   گطاى ظثبى زیٌی اظ خولِ ثطیث ٍیت تفبٍتی آقىبض ثیي گعاضُ  ثِ ًظط تحلیل

ّبی علوی ثِ زًجبل نبزق یب وبشة   ثبقس. ٍ آى تفبٍت ایي اؾت وِ هب زض گعاضُ  ٍ زیٌی هی

ّربی زیٌری زض خؿرتدَی یربفتي       ّؿتین ایي زض نَضتی اؾت وِ زض گعاضُ ّب  ثَزى گعاضُ

ّبئی ثطای قیَُ ثْتط ظًسگی ورطزى    ّبی زیٌی تَنیِ  نسق یب وصثكبى ًیؿتین ثلىِ گعاضُ

ِ   ّؿتٌس. زاؾتبى ّربی اذاللری هٌبؾرجی ّؿرتٌس ورِ        ّبیی وِ زض ازیبى ٍخَز زاضز تَنری

ّبی زیٌی نرطف    وٌٌس. گعاضُ  ی ضاٌّوبئی هیهتسیٌّبى ضا ثِ ؾَی یه ؾلَن اذاللی ذبنّ

ّبی زیٌری زض    ثبقٌس. فبئسُ گعاضُ  ًظط اظ ایٌىِ ٍالعیّت زاقتِ ثبقٌس ثب ًساقتِ ثبقٌس هفیس هی

وٌٌرس اظ ضاُ ٍ   هری  وٌٌس وِ اقرربل ؾرعی   هی ایي اؾت وِ یه اثط ضٍاًی ٍ زضًٍی ایدبز

ّربی هَخرَز زض     گًَِ وِ قرهریّت   يّب ّؿت الْبم ثگیطًس ثِ ای  ّبیی وِ زض زاؾتبى  ضٍـ

ّب ضا قریَُ ظًرسگی     ّب ضا الگَی ذَیف لطاض زازُ ٍ ؾجه ظًسگی هَخَز زض زاؾتبى  زاؾتبى

اًؿردبم ثبقرس     زض ٍالع یه زاؾتبى قبیس اگرط ثری  »زٌّس. ثِ گفتِ ثطیث ٍیت   ذَز لطاض هی
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( زض 283 ل ،1362 )ثربضثَض، « وٌس  پكتَاًِ ثْتطی ثطای ؾلَن عولی زضاظ هست ایدبز هی

ثبقٌس. زیي   ثرف ثطای عول هی  ّبی هدعَل هفیسی ثَزُ ٍ هٌجعی الْبم  ٍالع ازیبى زاؾتبى

ثسٍى ایٌىِ ثرَاّس احىبهی زالّ ثط حمیمت ٍ ٍالعیت نبزض وٌس ًمف هْن ٍ اثطگرصاضی ضا  

 (ّوبىوٌس. )  زض خبهعِ ٍ ظًسگی هطزم ایفب هی

 گراییکثرت -2

قَز ٍ زیگط هعٌربیی    ي اؾت وِ زیگط حمبًیّت ازیبى هططح ًویاظ لَاظم ایي زیسگبُ ای

ًساضز وِ هب زًجبل زیي حك ثگطزین ثِ ایي زلیل وِ ثب لبئل قرسى ثرِ ایري ًظطیّرِ زیگرط      

ّب هطبثك ثب ٍالع ّؿرتٌس ثلىرِ     زغسغِ ایي ضا ًرَاّین زاقت وِ وسام یه اظ ایي زاؾتبى

ّب تأثیطگرصاضی ثیكرتطی زاضز ٍ     ایي زاؾتبىتوبم زغسغِ هب ایي ذَاّس ثَز وِ وسام یه اظ 

ؾبظز. ٍ اگط ذَاؾتِ ثبقین ثِ ایي هٌظَض زؾت پیسا وٌین   وسام یه اظ آًْب اًؿبى ثْتطی هی

زض »اًرس.    ّبی ثْتطی ضا تطثیت وطزُ  ثبیس ثِ تبضید ازیبى ًظط وٌین تب ثجیٌین وساهیه اًؿبى

ٍ هیعاى « تَفیك ٍ عسم تَفیك»ثبیس اظ ّب،   ایٌدب ثِ خبی ؾري اظ نسق ٍ وصة ایي گعاضُ

ای اظ حیربت ؾرري گفرت، ثبیرس زیرس آى هؿریحی         تأثیطگصاضی آًْب زض پسیس آٍضزى ًحرَُ 

زاًس چِ تحَّلی زض   آى ضا ًبى ٍ قطاة هی« حمیمتبً»ذَضز ٍ   وبتَلیه وِ ًبى ٍ قطاة ضا هی

اً آى ضا ًربى ٍ قرطاة   وٌس ٍ هدربظ   زّس ٍ هؿیحی پطٍتؿتبًی وِ ّویي وبض ضا هی  اٍ ضخ هی

 (163 ل ،1375 ظهبًی، )علی« آیس؟  زاًس چِ زگطگًَی زض اٍ ثِ ٍخَز هی  هی

زّس ثِ ایي هعٌب ًیؿت وِ آئیي لجلری    ثٌبثطایي قرهی وِ زیي ٍ آئیٌف ضا تغییط هی

ثلىِ ثرِ   ؛ضا ثب ل یبفتِ اؾت ٍ ثط حمبًیّت زیي خسیس وِ اًتربة وطزُ اؾت پی ثطزُ اؾت

وِ ؾجه ٍ ؾیبق خسیسی ضا زض پیوَزى ضاُ ذَز اًتربة وطزُ اؾت زض ٍالرع  ایي هعٌبؾت 

تغییط زیي ثِ ایي هعٌبؾت وِ ضٍـ ذَز ضا ثطای ضؾیسى ثِ یه ّسف تغییط زازُ اؾت ٍ ثب 

ذَاّس ثِ آى ّسف ًْبیی ذَز زؾت پیسا ثىٌس. ثرِ زیگرط     ای ثیكتط ٍ ثْتط هی  ععم ٍ اضازُ

گًَبگًَی ّؿتٌس وِ هرب ضا ثرِ آظازضاُ انرلی ضٌّورَى     ّبی فطعی   ؾري توبم ازیبى خبزُ
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وٌٌس هٌتْب ّط وسام اظ ایٌْب زض ؾطعت حطوت هب ٍ ظهبى ضؾریسى هرب ثرِ آظازضاُ انرلی       هی

تأثیط ثؿعایی زاضًس. یه خبزُ فطعی چٌبى پط پریچ ٍ ذرن ٍ پرط اظ زؾرت اًرساظّبی خرب ٍ       

وَزى ضاُ ذلل ٍاضز وطزُ؛ هرب ضا اظ  خبؾت وِ حتّی اهىبى زاضز زض ععم ٍ اضازُ هب ثطای پی  ثی

ای   تَاى زض آى ثب ضٍحیِ  ازاهِ ضاُ ثبظ زاضز. خبزُ زیگطی چٌبى ّوَاض ٍ هؿتمین اؾت وِ هی

( ثطیث 164 ر 163 نم ّوبى،ًبپصیط ٍ ثب ؾطعت ثبالیی ثِ آظازضاُ انلی ضؾیس. )  ذؿتگی

سیّي ثِ ؾَی زیٌی ضٍی ٌّگبهی وِ قرم غیط هت»گَیس:   گًَِ هی  ٍیت زض ایي ضاثطِ ایي

ّبیی وِ   وٌس ایي تغییط ٍ تحَّل نطفبً زض ًبحیِ گعاضُ  ای ضا اًتربة هی  آٍضز ٍ ویف تبظُ  هی

ّب ایوبى زاضز ًیؿت وِ هثالً، لجالً ثِ گعاضٓ الف، ة ٍ ج اعتمبز زاقرت؛ ٍلری     قرم ثساى

ذبلّ عمالًی ٍالرع  ّبی زیگطی ثبٍض زاضز. چِ ثؿب هوىي اؾت ّیچ تغییط   اوٌَى ثِ گعاضُ

 (163ل  ّوبى،ًكسُ ثبقس ٍلی تغییط زض ًبحیِ ععم ٍ اضازُ ٍالع قَز. )

ذَاّرس ثگَیرس ورِ زیري       ثٌبثطایي قرهی وِ ویف ٍ آئیٌف ضا تغییط زازُ اؾت ًوی

ثبقس ٍ زیي خسیسی وِ ثطگعیسُ اؾت ثرط حرك     لجلی وِ ثِ آى ایوبى زاقتِ اؾت ثب ل هی

اـ ضا زض پیورَزى    زازى ویف ٍ آئیٌف زض ٍالرع ضٍـ ظًرسگی  اؾت، ثلىِ قرم ثب تغییط 

یه هؿیطی ثطای یه ّسفی ثِ هؿیط زیگطی ثطای ّوبى ّسف تغییط زازُ اؾت. زض ٍالع 

 اضازُ وطزُ اؾت تب ؾجه ظًسگی ٍ ضٍـ ؾلَوف ضا تغییط ثسّس.
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 گیریوتیجٍ

ضا ثبثرت   ثطیث ٍیت ثطای ایٌىِ غیطقٌبذتبضی ٍ غیط هعطفت ثرف ثَزى ظثربى زیري  

وٌس ٍ زض عیي حبل ظثبى زیي ضا اظ زام ثی هعٌربیی ًدربت زّرس وربضوطزگطایی ضا ثْترطیي      

یبثس. ثطای ّویي اهط زض خؿتدَی تعطیف وبضوطزی ٍیػُ  هی زؾتبٍیع ثطای ایي ّسف ذَز

ّربی   یبثس وِ وربضوطز ظثربى زیري ّوچرَى گرعاضُ      هی ثطای ظثبى زیي ثِ ایي ًتیدِ زؾت

اذاللری وربضوطزی   ّبی  تِ لجل اظایٌىِ ثِ ایي ًتیدِ ثطؾس ثطای گعاضُثبقس. الج هی اذاللی

اذاللی ضا التعام عولی قرم ّبی  وٌس. ثِ ایي نَضت وِ وبضوطز گعاضُ هی ٍیػُ ضا تعطیف

 ًؿجت ثِ هحتَای گعاضُ اذاللی ٍ ّوچٌیي تَنیِ زیگطاى ًؿرجت ثرِ هحترَای آى لرطاض    

قرَز ثریي زٍ    هری  طی وربضوطزگطایی هَفرك  زّس. ثب ایي حؿبة ثطیث ٍیت ثب ثِ وبضگی هی

ضٍیىطز پَظیتیَیؿتی ٍ وبضوطزگطایی ٍیتگٌكتبیي خوع ًوبیس. یعٌی زض عیي ایٌىِ ضٍیىرطز  

وٌس  هی وٌس ثب اتربش ضٍیىطز وبضوطزگطایبًِ توبم تالـ ذَز ضا هی پَظیتیَیؿتی ذَز ضا حفظ

 تب ظثبى زیي ضا اظ زام ثی هعٌبیی ًدبت ثسّس.
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