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 واضوطز ٔؼٙاؾاظي زيٗ اظ زيس ٌيطتع

 ؾيسحؿيٗ قطف اِسيٗ

 ٔمسّٔٝ

ا٘ؿاٖ قٙاؼ ٔؼانط آٔطيىايي، ُٔاِؼات زيٗ پػٚٞي  (Clifford James Geertz) ٌّيفٛضز جيٕع ٌيطتع

ذٛز ضا زض اٚاؾٍ تحهيالت زا٘كٍاٞي اـ آغاظ وطز. ٚي زض ؾاَ زْٚ زٚضٜ زا٘كجٛيي ذٛز زض ٔمُغ فٛق 

اضٚاضز تٝ اتفاق ٕٞؿطـ اِٚيٗ ٔؿافطت تحميماتي ذٛز تٝ جعيطٜ جاٜٚ ا٘سٚ٘عي ضا ِيؿا٘ؽ، زض زا٘كٍاٜ ٞ

آغاظ وطز ٚ تٝ ٔست زٚ ؾاَ جأؼٝ پيچيسٜ چٙس زيٙي ٚ چٙس ٘ػازي يه ٘احيٝ قٟطي زض آٖ ُٔٙمٝ ضا ٔٛضز 

ُٔاِؼٝ ٚ تحميك لطاض زاز. زض ذالَ ايٗ ؾفط، ٚي تٝ ُٔاِؼٝ زيٗ، ٚ ٕٞؿطـ تٝ ُٔاِؼٝ ذا٘ٛازٜ ٚ 

تٝ ٕٞطاٜ ٕٞؿطـ،  4941يكاٚ٘سي پطزاذت. اٚ پؽ اظ اذص زوتطاي ذٛز زض ضقتٝ ا٘ؿاٖ قٙاؾي زض ذٛ

تٝ ػٙٛاٖ يه ا٘ؿاٖ قٙاؼ  ٌيطتعزٚٔيٗ ُٔاِؼٝ ٔيسا٘ي ذٛز ضا زض جعيطٜ تاِي ا٘سٚ٘عي آغاظ ٕ٘ٛز. ضؾاِت 

آٖ زياض تٛز. واض فطٍٞٙي، زض ٞط زٚ ُٔٙمٝ، لْٛ ٍ٘اضي يا تٛنيف ٔٙظٓ ٚ ٔفهُ ٚيػٌي ٞاي فطٍٞٙي ٔطزْ 

زض جاٜٚ ٚ تاِي، تٝ ٚيػٜ زض ٔٛضز زيٗ، تٙيا٘ي تطاي تيكتط ُٔاِؼات ٚ تحّيُ ٞاي تؼسي ٚي  ٌيطتعٔيسا٘ي 

وٝ حاٚي قطح زليك ٚ جأؼي اظ ػمايس، ٕ٘ازٞا، آييٗ ٞا ٚ  زيٗ جاٜٚوتاب  4911فطاٞٓ ؾاذت. ٚي زض 

اِؼات ٔيسا٘ي ذٛز َي پٙچ ٔؿافطت پياپي تٝ ضؾْٛ جعيطٜ ٘كيٙاٖ جاٜٚ تٛز، ٔٙتكط وطز. ٚي زض ازأٝ ُٔ

 (1968)اؾالْ ٔكاٞسٜ قسٜ ٔطاوف تٝ ُٔاِؼٝ فطًٞٙ اؾالٔي زض ايٗ وكٛض آفطيمايي پطزاذت. وتاب 

ٔتًٕٗ ُٔاِؼات ٔمايؿٝ اي اضظقٕٙس ٚي زض ذهٛل ا٘ؼىاؼ زيٗ اؾالْ زض زٚ ظٔيٙٝ فطٍٞٙي وأال 

يٕٗ ٔراِفت نطيح تا ػّْٛ اجتٕاػي  ٌيطتع .ف اؾتٔتفاٚت آؾيايي ٚ آفطيمايي يؼٙي ا٘سٚ٘عي ٚ ٔطاو

« ا٘ؿاٖ قٙاؾي تفؿيطي»ضايج تٝ ٚيػٜ زض حٛظٜ ضٚـ قٙاؾي ٘ٛع جسيسي اظ ا٘ؿاٖ قٙاؾي ضا تحت ػٙٛاٖ 

تيكتط اظ ايٗ تاب اؾت وٝ ٚي ٞٓ تٝ جٙثٝ لْٛ ٍ٘اقتي ٚ ٞٓ جٙثٝ ٌيطتع تٙياز ٟ٘از. إٞيت ٚ اػتثاض آحاض 

 .طزٜ اؾت٘ظطي زيٗ ػُف تٛجٝ ػٕيك و
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 پيكيٙٝ ٞاي تاضيري ا٘سيكٝ ٌيطتع

زض تاب فطًٞٙ ٚ زيٗ اظ زٚ جطياٖ ػّٕي ػٕسٜ ٘كأت ٌطفتٝ اؾت: ؾٙت جأؼٝ  ٌيطتعايسٜ ٞاي ٟٔٓ 

قٙاذتي والؾيه ٚ ؾٙت ٘يطٚٔٙس ٚ ٔؿتمُ ا٘ؿاٖ قٙاؾي آٔطيىايي. اظ ناحة ٘ظطاٖ والؾيه جأؼٝ 

تاِىٛت پاؾٛ٘ع يط إِٓا٘ي، تٝ َٛض غيطٔؿتميٓ ٚ ، جأؼٝ قٙاؼ قٟ(Max Weber) ٔاوؽ ٚتطقٙاؾي، 

(Talcott Parsons) ٝٔؤحط  ٌيطتع، جأؼٝ قٙاؼ آٔطيىايي ٔؼانط، تيف اظ زيٍطاٖ زض قىُ ٌيطي ا٘سيك

ٚتطي وٝ تط ِعْٚ زذاِت ايسٜ ٞا ٚ ٍ٘طـ ٞاي وٙكٍطاٖ زض  (Verstehen) «تفٟٕي»تٛزٜ ا٘س. ضٚيىطز 

تّمّي  ;زضن ٔؼا٘ي فطٍٞٙي ٟ٘فتٝ زض آٖ ٞا اظ َطيك ايجاز ٕٞسِيتفؿيط وٙف ٞاي ا٘ؿا٘ي ٚ تالـ تطاي 

فطًٞٙ تٝ ػٙٛاٖ ٔحهَٛ ٚ فطآٚضزٜ وٙف ٞاي ا٘ؿا٘ي ٚ ٘مف وّيسي آٖ زض جٟت زٞي تٝ وٙف ٞاي 

ِعْٚ قٙاذت تؿتط فطٍٞٙي جأؼٝ ٚ ٕ٘ازٞاي  ;ا٘ؿا٘ي ُٔاتك تا ايسٜ ٞا، ٍ٘طـ ٞا ٚ اضظـ ٞاي ذال

ٔٛضز ُٔاِؼٝ زض چاضچٛب ٘ظاْ ٕ٘ازيٗ ٔصوٛض تا ٞسف زضن ٔؼا٘ي  ٔٛجٛز زض آٖ ٚ جاي زازٖ وٙف

تٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي  ٌيطتعاظ تاضظتطيٗ ايسٜ ٞاي ٚتطي اؾت وٝ زض واض  ;ٔتٙاؾة تا ٔؼا٘ي ٔمهٛز وٙف ٌطاٖ

ُٔطح ؾاذتٝ تمؿيٓ زيٗ تٝ زٚ ٘ٛع ؾٙتي ٚتط تا اِٟاْ اظ  ٌيطتعٔرتّف ا٘ؼىاؼ يافتٝ اؾت. ايسٜ زيٍطي وٝ 

تط پايٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ قٙاؾي، ازياٖ ٔٛجٛز زض ٔياٖ الٛاْ اتتسايي وٝ تٝ تؼسز ذساياٖ،  ٌيطتع .ٚ ػمال٘ي اؾت

ازياٖ  ;اضٚاح ٔتؼسز تٝ ػٙٛاٖ واضٌعاضاٖ ذساياٖ ٚ ٔجطياٖ فطأيٗ آٖ ٞا زض ظٔيٗ ٚ ا٘ٛاع جازٚ ٔؼتمس تٛز٘س

ضٞاي ذال ظ٘سٌي تطاي حُ ٚ ازياٖ ٔتأذّط ٔؼتمس تٝ يه يا زٚ ذسا ٚ اػتماز تٝ انَٛ وّي ٚ ٔؼيا« ؾٙتي»

ازياٖ ػمال٘ي زض ٔمايؿٝ تا ازياٖ ؾٙتي  ٌيطتع٘اْ ٟ٘ازٜ اؾت. اظ ٘ظط « ػمال٘ي»ٔؼٕاٞاي ايٗ جٟا٘ي ضا ازياٖ 

آٌاٞي ٞاي تيكتطي تطاي پيطٚاٖ ذٛز فطاٞٓ ؾاذتٝ ٚ واضآيي تيكتطي زض نحٙٝ ٞا ٚ ػطنٝ ٞاي اجتٕاػي 

ٞٓ تٝ نٛضت غيط ٔؿتميٓ ٚ اظ َطيك تطجٕٝ ٚ ا٘تماَ آحاض اظ ذٛز ٘كاٖ ٔي زٞٙس. جأؼٝ قٙاؼ زيٍطي وٝ 

ٚ ؾايط اٍّ٘يؿي ظتا٘اٖ اظ ايٗ آحاض ٚ ٞٓ تٝ  ٌيطتعاظ إِٓا٘ي تٝ اٍّ٘يؿي ٚ ايجاز أىاٖ تطاي تٟطٜ ٌيطي ٚتط 

تأحيط تؼييٗ وٙٙسٜ زاقتٝ، جأؼٝ قٙاؼ ٔؼطٚف ٚ اؾتاز ٘أثطزاض ٞاضٚاضز ٌيطتع نٛضت ٔؿتميٓ تط ا٘سيكٝ 

تٝ فطًٞٙ تٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ذطزٜ ٘ظاْ ٞاي ػٕسٜ ٚ  پاضؾٛ٘عاؾت. ػُف تٛجٝ ػٕيك  پاضؾٛ٘عتاِىٛت 

ٔحٛضي ٘ظاْ اجتٕاػي ٚ تٝ ٔخاتٝ قثىٝ پيچيسٜ اي اظ اضظـ ٞا، ٕ٘ازٞا ٚ تاٚضٞا وٝ ٞٓ تا فطز ٚ ٞٓ تا جأؼٝ 

اجتٕاػي اظ يه ؾٛ ٚ  وٙف ٔتماتُ زاقتٝ ٚ ٘مف تؼييٗ وٙٙسٜ اي زض ػّٕىطز ؾايط ذطزٜ ٘ظاْ ٞا ٚ وُ ٘ظاْ

اؾت.  ٌيطتعوٙف ٞاي فطزي اظ ؾٛي زيٍط ايفا ٔي وٙس، اظ جّٕٝ ايسٜ ٞاي وّيسي ا٘ؼىاؼ يافتٝ زض ا٘سيكٝ 
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٘ظاْ فطٍٞٙي يه أط ػيٙي ٚ ٔجٕٛػٝ اي اظ ٕ٘ازٞا يؼٙي اقيا، حطوات، اقاضات، وّٕات ٚ  »پاضؾٛ٘ع اظ ٘ظط 

افطاز ٚجٛز زاض٘س، أا زض زضٖٚ آٖ ٞا ػُٕ وطزٜ ٚ تٝ  ضذسازٞاي ٔؼٙازاض اؾت وٝ ٞطچٙس زض تيطٖٚ اظ شٞٗ

ٍ٘طـ ٞا، شٞٙيت ٚ جٟت ٌيطي ٞاي وٙكي آٖ ٞا قىُ زازٜ ٚ وٙف ٞايكاٖ ضا زض ٔماْ تحمك ٞسايت ٔي 

٘كاٖ زاز وٝ زض  پاضؾٛ٘ع٘كاٖ زاز وٝ چٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ يه فطًٞٙ ضا فٟٕيس، ٚتط وٙٙس. ذالنٝ ايٙىٝ اٌط 

، فطًٞٙ فمٍ ٔجٕٛػٝ اي اظ ػٛاَف ذياَ اٍ٘يع ٚ يا تهٛضات پاضؾٛ٘عتٝ ٘ظط  وجا آٖ ضا ٔي تٛاٖ يافت.

ٔتغيط زض شٞٗ افطاز ٘يؿت، تّىٝ أطي ٚالؼي ٚ تا حثات ٚ تٝ ػثاضتي، يه أط ػيٙي اؾت وٝ تط ػٛاَف افطاز 

ا تٝ زِيُ تأحيط ٌصاقتٝ أا ٔٛجٛزيتي جساي اظ آٖ ٞا زاضز. ٕٞٝ افطاز جأؼٝ ٔي تٛا٘ٙس ايٗ ٘ظاْ ٕ٘ازيٗ ض

ػيٙيت ٚ ٚالؼيتف تٕييع زازٜ ٚ ٔٛضز ُٔاِؼٝ لطاض زٞٙس. ا٘ؿاٖ قٙاؾاٖ ٘يع تٝ زِيُ ٕٞيٗ ٚجٟٝ ػيٙي اؾت 

٘يع فطًٞٙ ضا ٘ظاْ ػيٙي ٕ٘ازٞا  ٌيطتع .وٝ ُٔاِؼٝ فطًٞٙ ضا ٟٔٓ تطيٗ حٛظٜ ُٔاِؼات ذٛيف لطاض زازٜ ا٘س

ضا تطاي ضٚيىطز اٚ ٔٙاؾة تط اظ « ٕ٘ازيٗ»قٙاؾي  ٔي زا٘س ٚ تٝ ٕٞيٗ اػتثاض، تطذي ا٘سيكٕٙساٖ ػٙٛاٖ ا٘ؿاٖ

 .ٔي زا٘ٙس« تفؿيطي»ا٘ؿاٖ قٙاؾي 

ػالٜٚ تط جأؼٝ قٙاؾاٖ فٛق اظ تطذي ا٘ؿاٖ قٙاؾاٖ ٔؼانط ٘يع تأحيط پصيطفتٝ اؾت. اظ ايٗ  ٌيطتعا٘سيكٝ 

 Alfred Lowies) آِفطز ِٛئيؽ وطٚتط ;(  4911ـ4343، (FransBoas )فطا٘ؽ تٛاؼ ٔياٖ ٔي تٛاٖ اظ 

Krobert)    4381ضٚتطت ِٛٚي ; 4911ـ (Robert Lowie)  4388ضٚث فِٛتٗ تٙسيىتٚ  ;4948ـ 

(Ruth Fulton Benedict)  4338٘اْ تطز. ٚجٝ ٔكتطن ا٘سيكٕٙساٖ ٔعتٛض، تأويس تط إٞيت ٚ  ،4913ـ

فطٍٞٙي  اػتثاض ُٔاِؼات ٔيسا٘ي تٝ ػٙٛاٖ ٔٙاؾة تطيٗ ضٚـ تطاي تطضؾي ٚ ٔكاٞسٜ فطًٞٙ ٚ پسيسٜ ٞاي

تٝ ػٙٛاٖ وّيسي تطيٗ ترف ُٔاِؼات ا٘ؿاٖ قٙاذتي ٚ تفؿيط ايٗ پسيسٜ ٞا زض پطتٛ قٛاٞس ػيٙي ٚ ٚالؼي 

تٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تطيٗ ٚ  "فطًٞٙ"، ػالٜٚ تط إٞيت ُٔاِؼات ٔيسا٘ي، تط ِٛٚيٚ  تٛآؼ، وطٚتط« .  اؾت

تطضؾي ٞاي ٔيسا٘ي ذٛز تأويس  وا٘ٛ٘ي تطيٗ ترف پػٚٞف ٞاي ا٘ؿاٖ قٙاذتي تأويس ٚضظيسٜ ا٘س. آٖ ٞا زض

وطزٜ ا٘س وٝ تٟٙا يه جأؼٝ ذال ضا ٔٛضز تحميك ٚ پػٚٞف لطاض ٕ٘ي زٞٙس ـ آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ تطذي اظ ٔحمماٖ 

اضٚپايي تطجيح ٔي زاز٘س ـ تّىٝ ٘ظاْ ٚؾيؼي اظ ايسٜ ٞا، ضؾْٛ، ٍ٘طـ ٞا، ٕ٘ازٞا، ٚ ٟ٘ازٞايي ضا وٝ جأؼٝ 

 "جأؼٝ"أُٔ لطاض ٔي زٞٙس. تٝ ٘ظط ايٗ ٔطزْ قٙاؾاٖ آٔطيىايي تٟٙا تركي اظ آٖ ٞاؾت ٔٛضز تطضؾي ٚ ت

انُالحي تٛز وٝ تيكتط تٝ ػٙانط نطفاً ٔازي ٚ ؾاذتاضي اجتٕاػات ا٘ؿا٘ي اقاضٜ زاقت، زض حاِي وٝ 

انُالح ٔٙاؾة تطاي ٔفْٟٛ جأغ تط آٖ ٞا وٝ اظ ٍ٘طـ ٞا ٚ ػٛاَف ٔٛجٛز زض ٔاٚضاي ٘ظٓ اجتٕاػي 
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 فطًٞٙ"حىايت ٔي وٙس، 
1

تٛييح ٔي زٞس وٝ فطًٞٙ، حتي وّيس فٟٓ ذهّت  ...ضٚث تٙسيىت ...اؾت"

2«ٞاي قرهيتي فطز ٘يع ٔي تاقس
 

 ٚيػٌي ٞاي ا٘سيكٝ ٌيطتع

ػالٜٚ تط ٚجٜٛ اقتطان تا ؾايط ا٘سيكٕٙساٖ، ٚاجس ذهايم ٚ ٔكرهٝ ٞاي  ٌيطتعزْ قٙاذتي ا٘سيكٝ ٔط

 .ٔتٕايعوٙٙسٜ اي اؾت وٝ زض ازأٝ ايٗ ترف تٝ ٟٔٓ تطيٗ آٖ ٞا اقاضٜ ٔي قٛز

ـ ٔراِفت نطيح تا ػّْٛ اجتٕاػي ضايج تٝ ٚيػٜ زض حٛظٜ ضٚـ قٙاؾي ٚ تٙياٍ٘صاضي ٘ٛع جسيسي اظ ا٘ؿاٖ 

ٚ تأويس تط نثغٝ تفؿيطي ٚ ٚيػٌي ٔتفطز ٔٛيٛػات ٔٛضز « ا٘ؿاٖ قٙاؾي تفؿيطي»ٛاٖ قٙاؾي تحت ػٙ

ُٔاِؼٝ ػّْٛ ا٘ؿا٘ي زض ٔماتُ ذهيهٝ تثييٙي، ػّت جٛيا٘ٝ ٚ تؼٕيٓ پصيط ُٔاِؼات تجطتي ٚ ُٔاِؼات 

 ;ٔؼَٕٛ ػّْٛ َثيؼي

ٛػات ٔحسٚز ٕٞچٖٛ تطؾيٓ ٔيٙياتٛضٞاي لْٛ ٍ٘اضا٘ٝ ٚ ُٔاِؼٝ ٔٛي ;ـ تأويس تط ُٔاِؼات ذطز ٚ جعئي

 ;َايفٝ ٞا، لثيّٝ ٞا، ٔىاٖ ٞا، فطًٞٙ ٞا ٚ ٔطزْ ٔكرم اظ َطيك تطضؾي ذهٛنيات ضيع ٚ جعئي آٖ ٞا

 ;ـ ػسْ أىاٖ اضائٝ يه ٘ظطيٝ وّي ٚ جٟاٖ قَٕٛ تفؿيط فطٍٞٙي تط اؾاؼ ُٔاِؼات ذطز

، ػّٓ تحّيُ فطًٞٙ ٘ٝ طتعٌياظ ٘ظط  ;ـ ػسْ أىاٖ زؾتياتي تٝ يه لاٖ٘ٛ فطاٌيط زض پطتٛ ُٔاِؼات تفؿيطي

اظ ايٗ ضٚ، زض حٛظٜ ُٔاِؼٝ فطًٞٙ )لْٛ   .يه ػّٓ تجطتي لاٖ٘ٛ ٌطا، وٝ يه ػّٓ تفؿيطي ٔؼٙاٌطاؾت

ذٛاٞٙس تٛز ٚ أىاٖ زؾتياتي تٝ يه ػّٓ وّي ٚ جٟاٖ « ٔحّي»ٍ٘اضي( ٚ زيٗ، ٕٞٝ ٔؼاضف تٝ انُالح 

 .ٌاٜ ٔيؿّط ٘رٛاٞس قس قَٕٛ ٚ اضائٝ ٘ظطيٝ زض ذهٛل اقىاَ ػاْ ٚ وّي ايٗ زٚ ٞيچ

 ;ـ تّمّي لْٛ ٍ٘اقتي اظ ا٘ؿاٖ قٙاؾي تٝ جاي تّمّي ضايج آٖ تٝ ػٙٛاٖ يه ػّٓ تٝ ٔؼٙاي ٔهُّح آٖ

ـ تأويس تط ُٔاِؼٝ فطًٞٙ )يا اٍِٛي والٖ ظ٘سٌي زض فطاؾٛي ٚاحسٞاي اجتٕاػي ذطز( تٝ جاي جأؼٝ تٝ 

 ;ػٙٛاٖ ٔٛيٛع اذتهاني ُٔاِؼات ا٘ؿاٖ قٙاذتي

 ;ًٞٙ تٝ ػٙٛاٖ ٘ظاْ ػيٙي ايسٜ ٞا ٚ تافت ٔكتطن ٔؼا٘ي تثّٛضيافتٝ زض اقىاَ ػيٙيـ تّمّي فط
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3ـ تٛجٝ تٝ ػٙهط ٔؼٙا
زض ٚضاي وٙف ٞاي ػيٙي ٚ وكف ًٕٖٔٛ ظ٘سٌي زض وّيت آٖ ٚ ٘حٜٛ تفىط ٔطزْ  

 ;ايس ٚ ضؾْٛ جاضي جأؼٝزضتاضٜ آييٗ ٞا، ؾاذت ٞا، ػم

)ٔؼٙا ٞطچٙس  ;ـ تّمّي ٔؼٙا تٝ ػٙٛاٖ يه أط ٔكتطن ٚ اجتٕاػاً پصيطفتٝ قسٜ ٘ٝ أطي نطفاً شٞٙي ٚ قرهي

 ).تٝ شٞٗ افطاز لائٓ اؾت، أا أطي قرهي ٘يؿت

ـ اتراش ضٚيىطز تفؿيطي زض ُٔاِؼٝ فطًٞٙ يا ـ تٝ انُالح ـ تٛنيف ػٕيك ٚالؼيت آٖ ٚ ٔمانس وٙكٍطاٖ 

)زض ذهٛل زيٗ ٘يع، ٞسف تٛنيف ػٕيك آٖ اظ زيس ٔؤٔٙاٖ تجطتٝ وٙٙسٜ آٖ  ;اظ وٙف ٞاي ٔتٙٛع ذٛز

 ).اؾت

حسؼ ظزٖ ٔؼا٘ي ٚ اضظياتي ايٗ حسؼ ٞا ٚ ٘تيجٝ ٌيطي ٞاي »ـ تفؿيط ا٘ؿاٖ قٙاؾا٘ٝ فطٍٞٙي يؼٙي 

5«ييٗتث
; 

تؼٕيٓ ٘اپصيطي ُٔاِؼات فطٍٞٙي ذطزٍ٘ط ٚ ػسْ أىاٖ ٔمايؿٝ وأُ ٚ زليك زٚ فطًٞٙ يا زٚ حٛظٜ ـ 

زض  ٌيطتع)اِثتٝ تالـ  ;فطٍٞٙي تا يىسيٍطٚ تٝ ػثاضتي، جسااٍ٘اضي فطًٞٙ ٞا تٝ ٔخاتٝ تافتٝ ٞاي جساتافتٝ

ُٔٙمٝ ٔٛضز ُٔاِؼٝ، تا تطاي اضائٝ چاضچٛتي جٟت تحّيُ ٔمايؿٝ اي زيٗ زض زٚ اؾالْ ٔكاٞسٜ قسٜ وتاب 

 (.ايسٜ ٔصوٛض ٔٙافات ٘ساضز

ـ تٛجٝ ػٕيك تٝ زيٗ تٝ ػٙٛاٖ يه ٘ظاْ ٚ ٚالؼيت فطٍٞٙي ٔؿتمُ ٘ٝ جّٜٛ نطف ٘ياظٞاي اجتٕاػي يا تٙف 

 ;ٞاي التهازي ٚ ِعْٚ تطضؾي تأحيط آٖ زض تٕاْ ظٚاياي ظ٘سٌي

تثييٗ زيٗ تسٖٚ فٟٓ ٘ظاْ ٔؼا٘ي آٖ قثيٝ ، ٌيطتع)اظ ٘ظط  ;ـ تثييٗ زيٗ تط اؾاؼ زضن زليك ٘ظاْ ٔؼا٘ي آٖ

تثييٗ يه ضايا٘ٝ تسٖٚ تٛجٝ تٝ تط٘أٝ آٖ يا تثييٗ يه وتاب تسٖٚ اقاضٜ تٝ ٚاغٜ ٞا ٚ وّٕات آٖ اؾت. ايٗ 

 (.تثييٗ ٘ٝ تا ٞسف زؾت ياتي تٝ يه ٘ظطيٝ ػّٕي ػاْ، وٝ تطاي يافتٗ ٔؼا٘ي نٛضت ٔي ٌيطز

 ;ٚ ػاَفي زض تحّيُ تاٚضزاقت ٞاي ٔصٞثي ـ اتراش ضٞيافتي تطويثي اظ ػٙانط ػمال٘ي
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ـ ٚجٛز اضتثاٌ ٔؿتحىٓ ٔياٖ ٕ٘ازٞاي زيٙي تا ؾاذت جأؼٝ ٔطتٌٛ، زض ػيٗ اضتثاٌ تا ضٚاٖ قٙاؾي اػًاي 

)ؾٝ لُة يه ٘ظاْ فطٍٞٙي زيٙي يىي ٕ٘ايٙسٜ ٕ٘از، زيٍطي ٕ٘ايٙسٜ جأؼٝ، ٚ ؾٛٔي ٕ٘ايٙسٜ ضٚاٖ  ;آٖ

 (قٙاؾي فطزي اؾت

 ;٘يطٚي زيٗ زضٕٞٝ فطًٞٙ ٞا تا لّٕطٚ تأحيط ػيٙي آٖ زض ُٔاِؼات ا٘ؿاٖ قٙاذتي ـ ِعْٚ تٕايع ٔياٖ

)ٚ ضزّ آضاء وؿا٘ي وٝ تا اضجاع زيٗ تٝ أٛضي ٕٞچٖٛ ضٚاٖ  ;ـ ٔراِفت نطيح تا ٞط ٘ٛع تحٛيُ ٌطايي

 (٘ػ٘سي پٟٙاٖ، ٘ياظ اجتٕاػي، تًاز َثماتي ٚ غيط آٖ، اظ زضن ٚالؼيت آٖ تٝ زٚض ٔا٘سٜ ا٘س

تط إٞيت ضٚـ ويفي ٚ ُٔاِؼات ٔيسا٘ي تٝ ػٙٛاٖ قيٜٛ پصيطفتٝ قسٜ جٟت زؾت ياتي تٝ ٘تايج  ـ تأويس

 .ػيٙي ٚ ٚالؼي زض ا٘ؿاٖ قٙاؾي ٚ جأؼٝ قٙاؾي

 مفاهيم كليدي در انديشه گيرتز

 فطًٞٙ

وٝ قٙاذت آٖ ػٕسٜ تطيٗ ضؾاِت ا٘ؿاٖ قٙاؾي اؾت. ٔفْٟٛ  ٌيطتعيىي اظ ٔفاٞيٓ ٟٔٓ زض ضٚيىطز تفؿيطي 

ٔي تاقس. فطًٞٙ اظ ٘ظط ٚي، وُ فطاٌيطي اؾت وٝ تط اتؼاز ٔرتّف ٚ جٙثٝ ٞاي ٔتفاٚت جأؼٝ « طًٞٙف»

ؾايٝ افىٙسٜ ٚ اجعا ٚ ايالع ٌٛ٘اٌٖٛ ظ٘سٌي ا٘ؿاٖ ضا ٔتأحط ؾاذتٝ اؾت. فطًٞٙ ٔجٕٛػٝ اٍِٛٞاي ٔؼٙايي 

ٝ اؾت. ٚ تٝ ػثاضتي، ٘ظأي ا٘تماَ يافتٝ زض ٌصض تاضيد ٚ ٟ٘ازي قسٜ اي اؾت وٝ زض لاِة ٕ٘ازٞا تجؿٓ يافت

اظ ٔفاٞيٓ اؾت وٝ تٝ ا٘ؿاٖ ٞا تٝ اضث ٔي ضؾس ٚ تٝ نٛضت ٞاي ٕ٘ازيٗ تياٖ ٔي قٛز. ٘ظاْ فطٍٞٙي حأُ 

ٚ حافظ ٔؼا٘ي وٙف ٞاي اػًاي جأؼٝ اؾت ٚ تٟٙا تٝ وٕه ايٗ ٘ظاْ اؾت وٝ ٔي تٛاٖ تٝ فٟٓ ٔؼا٘ي 

ٞٓ ػميسٜ اْ وٝ ا٘ؿاٖ  ٔاوؽ ٚتطتا »ٔي ٘ٛيؿس:  تفؿيط فطًٞٙوٙف ٞا ٘ايُ آٔس. ٚي زض فطاظي اظ وتاب 

حيٛا٘ي اؾت وٝ زض ٔياٖ تاضٞاي ٔؼا٘ي اي وٝ ذٛز تٙيسٜ ٔؼّك اؾت. ٔٗ فطًٞٙ ضا ٕٞاٖ تاضٞا ٔي زا٘ٓ وٝ 

تطاي تحّيُ ٚ قٙاذت آٖ ٕ٘ي تٛاٖ تا يه زا٘ف تجطتي تٝ لٛا٘يٗ آٖ پي تطز، أا ٔي تٛاٖ تا تفؿيط ٚ تأٚيُ 

ؾّؿّٝ ٔطاتثي اؾت اظ ؾاذتاضٞاي »، ٚ زض جاي زيٍط ٔي ٘ٛيؿس: فطًٞٙ «ٖ پطزاذتتٝ جؿتٛجٛي ٔؼٙاي آ

ٔؼا٘ي وٝ قأُ اػٕاَ، ٕ٘ازٞا ٚ ػالٔت ٞاي ٘اقي اظ حطوات، پّه ظزٖ ٞاي ػازي ٚ ٔهٙٛػي، ازا زض 

6«.آٚضزٖ ٞا تا اظٟاض وطزٖ، تياٖ زاقتٗ، ٔىإِٝ وطزٖ ٚ ته ٌٛيي ٔي قٛز
زيٗ ٘يع تٝ تفؿيط ٚي اظ جّٕٝ  
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ٚ « ٕ٘ازٞا»ػٙانط ٘ظاْ فطٍٞٙي ٔحؿٛب ٔي قٛز. تط َثك ايٗ تّمّي، ٘ظاْ فطٍٞٙي زاضاي زٚ جٙثٝ ٟٔٓ 

 .اؾت وٝ زض ازأٝ تٝ تٛييح اجٕاِي آٖ ٞا ٔي پطزاظيٓ« ٔؼا٘ي»

 نماد

اؾت. ٕ٘از چيعي اؾت وٝ ٔي تٛا٘س تٝ جاي چيع زيٍطي  ٌيطتع٘سيكٝ ٔفْٟٛ ٕ٘از اظ زيٍط ٔفاٞيٓ ٟٔٓ زض ا

تٙكيٙس ٚ آٖ ضا تاظٕ٘ٛز يا تياٖ وٙس ٚ يا ٔي تٛا٘س تٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػي ٕ٘ٛزاض يا ضإٞٙاي آ٘چٝ وٝ تايس ا٘جاْ ٌيطز، 

يؼٙي تٝ  ;چطاؽ ضإٞٙايي ٔٛلؼيتي ضا وٝ زض آٖ لطاض ٌطفتٝ ايٓ تطاي ٔا ضٚقٗ ٔي ؾاظز»ػُٕ وٙس. تطاي ٔخاَ، 

ٔا ٔي ٌٛيس وٝ تٝ ذُط تاِمٜٛ تطذٛضز تا اتٛٔثيُ ٞاي زيٍط زض تماَغ ؾط ضإٞاٖ ٘عزيه قسٜ ايٓ. أا زض 

يٕٗ، ٕٞيٗ چطاؽ لطٔع ٔا ضا آٔازٜ ٔي ؾاظز تا تٝ قيٜٛ ذاني ػُٕ وٙيٓ ٚ تٝ ٔا آٔٛظـ ٔي زٞس ٚ 

ؽ ٞٓ ٔٛلؼيت ضا تٝ ٔا ٘كاٖ ٔي زٞس ذاَط٘كاٖ ٔي ؾاظز وٝ ٔؿيط وٙكي ذاني ضا تايس ز٘ثاَ وٙيٓ. ايٗ چطا

ٚ ٞٓ تاػج ٔي قٛز وٝ ضفتاض ٔؼيٙي اظ ذٛز ٘كاٖ زٞيٓ. تٝ ٕٞيٗ ؾاٖ، ٕ٘ازٞاي ٔصٞثي ٞٓ ٔٛلؼيت ٔا ضا 

زض جٟاٖ تياٖ ٔي وٙٙس ٚ ٞٓ تٝ ايٗ ٔٛلؼيت قىُ ٔي تركٙس. ايٗ ٕ٘ازٞا اظ َطيك اِماي تٕايالتي زض ا٘ؿاٖ 

ٔؼيٗ ٚ تطغية حاِت ٞاي ذال زض آٖ ٞا، تٝ جٟاٖ اجتٕاػي قىُ ٞا زض جٟت ضفتاض وطزٖ تٝ قيٜٛ ٞاي 

ٔي زٞٙس. تطاي ٔخاَ، ايٗ ٕ٘ازٞا ٔي تٛا٘ٙس تٝ ػثازت وٙٙسٌاٖ ٚلاض، ٔتا٘ت ٚ ٘ظايط آٖ تثركٙس ٚ يا ؾطٔؿتي، 

7«.قازٔا٘ي ٚ ٞيجاٖ زض آٖ ٞا تطاٍ٘يع٘س
اظ ايٗ ضٚ، ٞط ٔٛيٛع، ػُٕ، پسيسٜ يا اضتثاَي وٝ تٝ ػٙٛاٖ اتعاضي  

جٟت اظٟاض يه تّمّي، ايفاي ٘مف ٔي وٙس، تٝ ٚالغ يه ٕ٘از اؾت. ٕ٘ازٞا تياٖ ػيٙي، ٔٙظٓ ٚ اجتٕاػاً 

 پصيطفتٝ قسٜ ػمايس، ايسٜ ٞا، آضظٚٞا ٚ تجاضب ٞؿتٙس. ٕ٘ازٞا زض يه فطايٙس ٘ؿثتاً َٛال٘ي تٝ نٛضت ٘ظأي

اظ ٔؼا٘ي ٚ ضٚيٝ ٞاي فطٍٞٙي تجّي يافتٝ ٚ تٝ ٔخاتٝ تؿتطي ٔٙاؾة جٟت ا٘تماَ، تساْٚ ٚ تٛؾؼٝ زا٘ف ٞا ٚ 

اقىاَ ٕ٘ازيٗ ضا تا پٙج ٔكرهٝ تٛنيف وطزٜ اؾت: ػٕسي تٛزٖ،  تأپؿٖٛ .تجاضب تكطي ػُٕ ٔي وٙٙس

 لطاضزازي تٛزٖ، ؾاذتاضي تٛزٖ، اضجاػي تٛزٖ ٚ ظٔيٙٝ زاض تٛزٖ
8
زض تٛييح ٚجٟٝ ٕ٘ازي يىي اظ  ٌيطتع.

جًٙ ذطٚؼ ٞا زض تاِي، فمٍ جًٙ زٚ »ضفتاضٞاي فطٍٞٙي ٟٔٓ ٔكٟٛز ذٛز زض تاِي تط آٖ اؾت وٝ 

ضوطزٞاي ذطٚؼ ٘يؿت، تّىٝ ٔؼتمس اؾت وٝ تايس ايٗ ػُٕ تٝ ظاٞط ؾُحي ضا تٝ ٔؼا٘ي ٚ ٔفاٞيٓ ٚ حتي وا

ٔتؼسز اجتٕاػي آٖ اضتثاٌ زاز. ٕٞيٗ پسيسٜ اظ يه ؾٛ، تياٍ٘ط ٔطزاٍ٘ي ٚ لسضت ٚ تٝ ػثاضتي، ضٚقٍٙط قأٖ 

ٚ ٔٙعِت اجتٕاػي ناحثاٖ آٖ ٞاؾت ٚ اظ ؾٛي زيٍط، افعٖٚ تط آ٘ىٝ ظٔيٙٝ تفطيح ٚ ؾطٌطٔي ناحثاٖ آٖ 

ي قٛز. زض ػيٗ حاَ، آٖ ٞا تٕاقاچياٖ ٞا ضا تأٔيٗ ٔي وٙس، تطاي ٔطزْ ٘يع ٘ٛػي تفطيح ٚ ؾطٌطٔي قٕطزٜ ٔ
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نطف ٘يؿتٙس، تّىٝ وؿا٘ي ٞؿتٙس وٝ تا تٕاْ ٚجٛز، آٖ ٔٛيٛع ضا ز٘ثاَ ٔي وٙٙس ٚ زض ٚالغ يه ظ٘سٌي 

جٕؼي ضا تط پا ٔي زاض٘س. آٖ ٞا زض قطٌ تٙسي ٞاي ذٛز، اٍِٛٞاي ضٚاتٍ زٚؾتا٘ٝ، ضٚاتٍ ٔحّي ٚ 

اٍِٛٞايي وٝ ٔثتٙي تط پايٍاٜ ٞاي اجتٕاػي  ;ثازِٝ ٔي وٙٙسپيٛ٘سٞاي افطاز ٚ اػًاي جأؼٝ ضا تا يىسيٍط ٔ

9«.آ٘اٖ اؾت
 

 معنا

ٔفْٟٛ زيٍطي وٝ تا ٕ٘از اضتثاٌ تٍٙاتٍٙي زاضز ٔفْٟٛ ٔؼٙا اؾت. ٔؼٙا اظ َطيك ػاليٓ ٚ ٘كا٘ٝ ٞاي ٕ٘ازيٗ 

پسيسٜ ٞا ٚ وٙف ٞا ػالٜٚ تط ظاٞط فيعيىي، حاٚي ٔؼا٘ي ٚ  .ؿتٙس، ٔٙتمُ ٔي قٛزوٝ اتعاضٞاي حأُ آٖ ٞ

ًٔأيٗ ذال فطٍٞٙي اجتٕاػي ٞؿتٙس وٝ ا٘ؿاٖ قٙاؼ ٚ جأؼٝ قٙاؼ تفؿيطٌطا زض نسز وكف ٚ 

اؾتٙثاٌ آٖ ٞاؾت. چٝ تؿا يه ضفتاض تٝ ضغٓ ظاٞط فيعيىي يىؿاٖ، تاض ٔؼٙايي ٔتفاٚتي زض حٛظٜ ٞاي 

يا زض يه حٛظٜ أا تٝ تٙاؾة ٔٛلؼيت ٞاي ٔتفاٚت وٙكٍطاٖ زاقتٝ تاقس. تطاي ٔخاَ، ضفتاض  فطٍٞٙي ٔرتّف

زض ٔٛيغ زيٍط ٘كا٘ٝ ترُ ٚ ذؿاؾت ٚ زض  ;ٔمتهسا٘ٝ زض يه ٔٛيغ ٕٔىٗ اؾت ٕ٘از ظٞس ٚ پاضؾايي

ْ ٞاي ، فطًٞٙ ٘يع ٘ظاْ يا ٔجٕٛػٝ اي اظ ٘ظاٌيطتعٔٛيغ ؾْٛ، ٕ٘از فمط ٚ تٍٙسؾتي تّمّي قٛز. اظ زيس 

چٝ ايٙىٝ زيٗ ٘يع ٘ظأي اظ ٕ٘ازٞاؾت. ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٔثاحج لثُ ٌصقت، ٔؼٙا ٘يع  ;ٔؼٙايي ٕ٘ازيٗ اؾت

٘ٝ أطي قرهي، تّىٝ أطي جٕؼي ٚ تطذٛضزاض اظ اػتثاض اجتٕاػي اؾت. اظ ايٗ ضٚ، جأؼٝ قٙاؼ ٚ ا٘ؿاٖ 

ٙس. اٚ ٘ثايس ٚ ٕ٘ي تٛا٘س تسٖٚ قٙاؼ، تايس ٕٞٝ تالـ ذٛز ضا تطاي زضيافت ايٗ حميمت ٔكتطن تؿيج و

اضجاع تٝ شٞٙيت فطٍٞٙي وٙكٍط، آ٘چٝ ضا ذٛز تطزاقت وطزٜ، تٝ ػٙٛاٖ ٔؼٙاي وٙف يا ٞط ٘ٛع ٕ٘از زيٍط 

تّمّي وٙس. ٔؼٙا زض حميمت، آٖ چيعي اؾت وٝ زض ٘ظاْ فطٍٞٙي جأؼٝ ٚ زض تاض ٚ پٛز ضٚاتٍ اجتٕاػي تؼثيٝ 

تايس تٝ ػٕك ٚ زضٖٚ ٔايٝ فطًٞٙ جأؼٝ ٘فٛش وطزٜ ٚ تا تأُّٔ زض قسٜ اؾت ٚ اظ ايٗ ضٚ، تطاي زضيافت آٖ 

تافت پيچيسٜ ٘ظاْ ٔؼٙايي ضايج وكف ٚ اؾتٙثاٌ ٌطزز. اضائٝ ٔؼٙا ٚ تفؿيط وٙف ٞا ٚ ٕ٘ازٞا، تٟٙا اظ َطيك 

٘فٛش تٝ زضٖٚ شٞٗ وٙكٍطاٖ يا واٚـ شٞٙي ٕ٘ازٞا ٕٞطاٜ تا ػُف تٛجٝ ػٕيك تٝ ظٔيٙٝ ٞا ٚ تؿتطٞاي 

ِٛس آٖ ٞا، لّٕطٚ واضتطز، ٘مف ٚ ٔمانس واضتطاٖ آٖ ٞا زض ٘ظاْ ٔؼٙايي ٔٛضز٘ظط ٕٔىٗ ذٛاٞس فطٍٞٙي ٔ

 .تٛز
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 تؼطيف زيٗ

زض چاضچٛب ػاليك ذٛز تٝ تطضؾي تؼس فطٍٞٙي زيٗ، اتتسا تٝ تؼطيف اجٕاِي فطًٞٙ ٚ ؾپؽ تٝ  ٌيطتع

ٚ ايسٜ ٞايي اؾت وٝ زض تؼطيف ٔٛضز ٘ظط ذٛز اظ زيٗ پطزاذتٝ اؾت. فطًٞٙ اظ زيس ٚي، اٍِٛي ٔؼا٘ي 

لاِة ٕ٘ازٞا تجّي يافتٝ ا٘س، ٚ زض حميمت، فطًٞٙ ٕٞاٖ چيعي اؾت وٝ ٔطزْ تٝ ٚؾيّٝ آٖ ٔؼطفت ذٛز اظ 

ظ٘سٌي ضا ٔٙتمُ وطزٜ ٚ ٍ٘طـ ذٛز ضا زضتاضٜ آٖ تياٖ ٔي وٙٙس. زض زضٖٚ ٞط فطًٞٙ، نٛض ٌٛ٘اٌٖٛ ٔؼطفت 

 .ٛغي ؾياؾي ٚ غيط آٖ ٚجٛز زاض٘سٚ ٘ظاْ ٞاي فطٍٞٙي ٔتؼسزي ٕٞچٖٛ ٞٙط، ػطف، ايسئِٛ

زيٗ ٘يع َثك تفؿيط ٚي اظ جّٕٝ ايٗ ٘ظاْ ٞاي فطٍٞٙي اؾت. اظ ايٗ ضٚ، زيٗ اظ ٘ظط ٚي، ٔجٕٛػٝ اي اظ 

جٟاٖ تيٙي( ٚ ٔجٕٛػٝ اي اظ اضظـ ٞا، ٍ٘طـ ٞا، )ايسٜ ٞا ٚ تاٚضٞاي ٔؼُٛف تٝ ذساياٖ ٚ أٛض ٚالؼي 

تؼطيف ٘ظطي ذٛز اظ زيٗ ضا زض لاِة پٙج ٌعاضٜ تٝ ٞٓ طتع ٌي .ذّميات( اؾت)ػٛاَف، ضٚحيات ٚ ضفتاضٞا 

( فطِٔٛٝ وطزٖ ٔفاٞيٓ 1( ٘ظأي اظ ٕ٘ازٞا وٝ ػُٕ ٔي وٙس تا تٝ ٚؾيّٝ )4»)پيٛؾتٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ تياٖ ٔي وٙس: 

( ضٚحيات ٚ 1( پٛقا٘سٖ ايٗ ٔفاٞيٓ تا چٙاٖ ٞاِٝ اي اظ ٚالؼيت ٔٙسي وٝ )8ٔطتٌٛ تٝ ٘ظٓ ػاْ ٞؿتي ٚ )

( زض ا٘ؿاٖ ضٚحيات ٚ اٍ٘يعٜ ٞاي لسضت 4ا٘ؿاٖ تٝ َٛض ٔٙحهط تٝ فطزي ٚالؼي تٝ ٘ظط ضؾس ) اٍ٘يعٜ ٞاي

10«.ٔٙس، فطاٌيط ٚ پايساضي ضا تٝ ٚجٛز ٔي آٚضز
 

 ػٙانط ٔٛجٛز زض تؼطيف زيٗ

 ػٙهط اَّٚ

يؼٙي ػٙانطي وٝ ايسٜ ٞا ضا حُٕ ٚ تٝ ٔطزْ ٔٙتمُ ٔي وٙس. اظ ايٗ  ;ٕازٞاؾت٘ظأي اظ ٘ ٌيطتعزيٗ اظ ٘ظط 

حازحٝ اي ٕٞا٘ٙس تٝ زاض آٚيرتٗ حًطت ٔؿيح، آييٙي چٖٛ 11ضٚ، اقيايي ٕٞچٖٛ چطخ ػثازت تٛزايي،

12ٔطاؾٓ تىّيف پؿطاٖ يٟٛز
يا يه ػُٕ آييٙي ٕٞطاٜ تا حطوات ٚ اقاضات ذال ٚ أٛضي اظ ايٗ لثيُ وٝ  

زض ٞط زيٗ، ٔجٕٛػٝ اي اظ آٖ ٞا تٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔرتّف ٚجٛز زاضز، ٕ٘ازٞايي ٞؿتٙس وٝ ٔؼا٘ي ٔكرهي ضا 

تا اػتثاضات ٚ لطاضزازٞاي ٔٛضز ٘ظط ٚ ٔؼا٘ي ٔمهٛز آٖ ٞا آقٙايي  افٟاْ ٔي وٙٙس. ايٗ ٕ٘ازٞا تطاي وؿا٘ي وٝ

زاقتٝ ٚ ـ تٝ انُالح ـ لسضت ضٔعٌكايي اظ پياْ ٞاي ٔطٔٛظ ٚ ٔىٖٙٛ آٖ ٞا ضا زاقتٝ تاقٙس، حاٚي ٔؼا٘ي 

اؾت. ايٗ ٕ٘ازٞا ٚ ٔؼا٘ي ٚ ػٕيك ٚ تؼًاً چٙس اليٝ اي ٞؿتٙس وٝ زض ػطف ٔؤٔٙاٖ تٝ آٖ ٞا ٔؼٟٛز ٚ ٔأِٛف 
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ايسٜ ٞاي ٟ٘فتٝ زض آٖ ٞا ٞطچٙس شٞٙي ا٘س أا قرهي ٘يؿتٙس ٚ تٝ زِيُ ٕٞيٗ ػٕٛٔيت اؾت وٝ ٔي تٛاٖ آٖ 

ٞا ضا جساي اظ شٞٗ افطازي وٝ تا آٖ ٞا فىط ٔي وٙٙس، فٟٓ ٚ تفؿيط ٕ٘ٛز. يىي اظ ا٘سيكٕٙساٖ ٔؼانط زض 

تطجؿتٝ تطيٗ زيٗ پػٜٚ ٕ٘ازٌطاؾت. اٚ ٔؼتمس اؾت وٝ  ٌّيفٛضز ٌيطتع» :تٛييح ايٗ ػٙهط ٔي ٘ٛيؿس

فطو جٛٞط ا٘تعاػي تطاي ٔفاٞيٓ ٚ ٔمٛالت زيٙي، ٔا ضا ٘اٌعيط تٝ اؾتفازٜ اظ اتعاضٞاي ٕ٘ازيٗ ٔي ؾاظز. اظ 

٘ظط اٚ ٕ٘ازٞاي زيٙي ٔا٘ٙس اقيا ٚ ٔىاٖ ٞاي ٔمسؼ، اػٕاَ ٔٙاؾىي ٚ ؾطٌصقت ٞاي لسيؿيٗ، ٕ٘ازٞاي 

 .ٚ تٝ فطز زض تفؿيط ٔؼٙاي ظ٘سٌي اـ وٕه ٔي ٕ٘ايٙسٔاوطٚ ٚ ؾٕثّيه ا٘س 

زيٗ ضا ٘ظأي ٕ٘ازيٗ ٔي زا٘س وٝ اظ َطيك ٔفاٞيٓ ٔسٖٚ يه ٘ظٓ ػٕٛٔي ٔٛجٛز، ذّك ٞا ٚ اٍ٘يعٜ  ٌيطتع

ٞاي پايساض، ٌؿتطزٜ ٚ پطلسضتي ضا زض ٔطزٔاٖ پسيس ٔي آٚضز ٚ آٖ ضا زض چٙاٖ ٞاِٝ اي اظ حميمت ٔي پٛقا٘س 

ؼيت ٕٔىٗ اؾت. اٚ زض ػيٗ حاَ تٝ تحج زضتاضٜ واضوطز ٕ٘ازٞاي زيٙي ٘يع ٔي پطزاظز ٚ وٝ اٍ٘اض تٟٙا ٚال

 :جٟاٖ تيٙي زيٙي ضا زض ٔماتّٝ تا ؾٝ چاِف ػٕسٜ زض تس جّٜٛ زازٖ ٔؼٙاي ظ٘سٌي، ٔٛفك اضظياتي ٔي ٕ٘ايس

 ;فايك آٔسٖ تط چاِف فمساٖ تثييٗ وٝ تاػج تطزيس ٚ ؾطزضٌٕي تكط زض جٟاٖ اؾت  (1

 ;اض ٕ٘ٛزٖ ٚ لاتُ تحُٕ وطزٖ ض٘ج زض حيات تكطئؼٙاز (2 

 .تٛجيٝ ٚجٛز قيُاٖ ٚ تي ػساِتي ٚ ٘ٛيس غّثٝ ٟ٘ايي ٘يىي ٚ ػساِت زض جٟاٖ (3 

تٝ ػالٜٚ، اٚ ٔؼتمس اؾت وٝ ٕ٘ازٞا، ترهٛل ٕ٘ازٞاي ٔٙاؾىي، لازض٘س فًا ٚ قطايُي ضا تطاي ٌطٚ٘سٌاٖ 

٘ايُ ٌطز٘س، قٙاذتي وٝ اػتثاضـ فطاتط اظ تهسيك  پسيس آٚض٘س وٝ زض آٖ تٝ قٙاذت ػٕيك تطي اظ ٚالؼيت

 ٌيطتعتجطتيات اؾت ٚ تٝ تٙيا٘ي ٔؿتحىٓ تطاي اتىاي اضظـ ٞاي اجتٕاػي تسَ ٔي قٛز. ٕ٘ازٌطايا٘ي چٖٛ 

ٚ تطٌط آضاي ذٛيف ضا تط پيف فطو ٞايي زضتاضٜ ٔؼٙازاضي ٚ ٘ظٓ جاضي زض جٟاٖ اؾتٛاض ؾاذتٝ ا٘س ٚ 

ٔي  تطٌطي تٛاٖ انَٛ ٕ٘ازٌطايي ضا اؾتٛاض ؾاذت. تط ٕٞيٗ اؾاؼ اؾت وٝ اؾاؾاً جع تط ايٗ زٚ پايٝ ٕ٘

ٌٛيس: زيٗ وٛقف جؿٛضا٘ٝ اي اؾت تطاي آ٘ىٝ ؾطاؾط ٌيتي تطاي ا٘ؿاٖ ٔؼٙازاض قٛز. زيٗ اظ ايٗ َطيك تط 

13تي ٞٙجاضي ٚ ٘أاليٕاتي چٖٛ ض٘ج، ٔطي، قط ٚ تي ػساِتي فايك ٔي آيس
. 
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 ػٙهط زْٚ

وٝ زض حميمت تٝ واضوطز ٕ٘ازٞاي زيٙي اقاضٜ زاضز، فطِٔٛٝ وطزٖ ٔفاٞيٓ ٔطتٌٛ تٝ ٘ظٓ ػآِ ٞؿتي اؾت. 

، ٘ٝ اضائٝ ضٕٞٙٛز زض ذهٛل اٚضاق لطيٝ ٚ ؾٟاْ، ٚضظـ ٚ تاظي، تفطيح ٚ ٌيطتعٞسف انّي زيٗ اظ ٘ظط 

ايف ٚ ؾايط أٛض ز٘يايي ٔتؼاضف، تّىٝ اضائٝ تثييٗ ٞاي ٟ٘ايي ٚ غايي اظ ٘ظٓ ؾطٌطٔي، ٔسَ ٞاي ِثاؼ ٚ آض

حاوٓ تط جٟاٖ ٞؿتي ٚ اضائٝ تفؿيطي ٚالغ تيٙا٘ٝ اظ اٞساف ٔٛضز٘ظط ذاِك ٚ ٘اظٓ تعضي آٖ اؾت. زض پطتٛ 

آٖ  ايٗ تثييٗ، ٔي تٛاٖ ٕٞٝ تي ٘ظٕي ٞا ٚ آقفتٍي ٞاي ػآِ ٞؿتي وٝ اظ ٘ظط فىطي أىاٖ زضن ٚ تحّيُ

ٞا تطاي ا٘ؿاٖ ٚجٛز ٘ساضز، تٛجيٝ ٕ٘ٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ض٘ج ٞا ٚ ٔهايثي وٝ اظ ٘ظط ػاَفي ٚ اذاللي ا٘ؿاٖ ضا 

زض فكاض لطاض زازٜ ٚ تا ُٔٙك ػازي تٛجيٝ ٘اپصيط ٚ تٝ َٛض َثيؼي، تحُٕ ٘اپصيط تٝ ٘ظط ٔي ضؾٙس، پصيطفتٙي، 

تٟتطيٗ ٚجٝ ٕٔىٗ وٙاض آٔس. اظ ايٗ ضٚ، زٚ ٔٛجّٝ ٚ ٌاٜ تاالتط اظ آٖ، ُٔثٛع ٚ ُّٔٛب ؾاذت ٚ تا آٖ تٝ 

يؼٙي ٔجٕٛػٝ ضٚحيات، اٍ٘يعٜ ٞا ٚ تٕايالت ضفتاضي ٞسايت قسٜ تٛؾٍ ايسٜ آَ ٞاي 14«جٟاٖ تيٙي»ػٙهط 

 .اٌ ٚ اتهاَ يافتٝ ا٘ساذاللي، زٚ ايسٜ وا٘ٛ٘ي زيٗ ٞؿتٙس وٝ تٝ ٘ٛػي تٝ يىسيٍط اضتث

 ػٙهط ؾْٛ

ؾٛٔيٗ ػٙهط ٔصوٛض زض تؼطيف زيٗ پٛقا٘سٖ ٔفاٞيٓ ٔطتٌٛ تٝ ٘ظٓ ػآِ ٞؿتي زض ٞاِٝ اي اظ ٚالؼيت 

زيٗ، فًايي ضا تطاي ظ٘سٌي ٔكرم ٔي وٙس وٝ ٔٙعِت ذاني زاضز. »ٔٙسي اؾت ٚ ايٗ تساٖ ٔؼٙاؾت وٝ 

س، ايٗ اؾت وٝ ٕ٘ازٞاي زيٙي ٔسػي ا٘س وٝ ٔا ضا تا چيعي وٝ زيٗ ضا اظ ؾايط ٘ظاْ ٞاي فطٍٞٙي جسا ٔي وٙ

يؼٙي چيعٞايي وٝ تيف اظ ٞط چيع زيٍطي تطاي ٔطزْ  ";تٝ ضاؾتي ٚالؼي ا٘س"چيعٞايي ٔطتثٍ ٔي ؾاظ٘س وٝ 

إٞيت زاض٘س ٚ تاالتط اظ ٕٞٝ ايٙىٝ ايٗ زض آييٗ ٞاؾت وٝ احؿاؼ ايٗ ٚالؼيت ٘يطٚٔٙس ٔطزْ ضا فطا ٔي 

16«.ٌيطز
 

 ػٙهط چٟاضْ

چٟاضٔيٗ ػٙهط تؼطيف، ايٙىٝ ضٚحيات ٚ اٍ٘يعٜ ٞاي ا٘ؿاٖ وأال ٚالؼي تٝ ٘ظط ٔي ضؾٙس ٚ ٔؼٙاي آٖ ايٗ 

اؾت وٝ ٕ٘ازٞاي زيٙي ضٚحيات ٚ اٍ٘يعٜ ٞاي لسضت ٔٙس، فطاٌيط ٚ پايساضي ضا تٝ ٚجٛز ٔي آٚض٘س ٚ تٝ 

تي، زيٗ واضي ٔي وٙس وٝ ٔطزْ أٛضي ضا احؿاؼ وٙٙس ٚ اٍ٘يعٜ ٚ تٕايُ تٝ ا٘جاْ تطذي واضٞا ضا زض آٖ ػثاض
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ٞا تٝ ٚجٛز ٔي آٚضز. اٍ٘يعٜ ٞاي ٔصوٛض ٞسفٕٙس تٛزٜ ٚ تٝ ٚؾيّٝ ٔجٕٛػٝ پايساضي اظ اضظـ ٞا ٞسايت ٔي 

ي ضا ذٛب ٚ ُّٔٛب ٚ أٛضي ضا قٛ٘س. اظ ايٗ ضٚ، ٔؤٔٙاٖ زض پطتٛ ايٗ ٘ظاْ اضظقي ٚ ٕٞؿٛ تا زيٗ چيعٞاي

اٌط تٝ يه ضاٞة تٛزايي، وثاب ٌٛقت ضايج زض ييافت قاْ آٔطيىاي ٔطوعي »تس ٚ ٘أُّٛب ٔي اٍ٘اض٘س. 

تؼاضف قٛز، قسيساً احؿاؼ ٘فطت ذٛاٞس وطز. تٝ ٘ظط اٚ، ٞٓ ذٛضزٖ ٌٛقت ٚ ٞٓ ذٛضزٖ آٖ ٔمساض 

طاي تِٛس ٔجسز تٟتط ٚ ضٞايي ٟ٘ايي اظ ظ٘سٌي ظيطا زِثؿتٍي تٝ غصا، تالـ اٚ ت ;ٌٛقت واض اقتثاٞي اؾت

 .يؼٙي تطجيح ذيط تط قط ;زض جٟاٖ َثيؼي ضا تي احط ٔي وٙس. اٍ٘يعٜ اٚ زض ايٙجا يه أط اذاللي اؾت

يٟٛزيا٘ي وٝ آضظٚي زيسٖ اٚضقّيٓ ضا زاض٘س ٚ ٔؿّٕا٘ا٘ي وٝ ٔكتاق ظياضت ٔىٝ ٞؿتٙس ٘يع واضٞا ضا َٛضي 

ذٛز ٘ايُ آيٙس. ٞسف آٖ ٞا ٕٞاٖ زؾت ياتي تٝ تجطتٝ اذاللاً ذٛب حًٛض تطتية ذٛاٞٙس زاز تا تٝ ٞسف 

زض ٔىا٘ي اؾت وٝ زض ؾٙت آٖ ٞا ٔمسؼ ٔي تاقس. اظ ؾٛي زيٍط، ضٚحيات وٕتط تٛييح زازٜ قسٜ ٚ تا 

ٔخال ظٔا٘ي وٝ يه ظائط ٞٙسٚ تٝ قٟط تٙاضؼ ٚ يا يه ٔؿيحي تٝ قٟط تيت  ;ٚيٛح وٕتطي تياٖ قسٜ اؾت

ٛز، ٕٔىٗ اؾت تٝ نٛضت غيطٔٙتظطٜ اي احؿاؼ قؼف ٚ يا آضأف زضٚ٘ي ضا تجطتٝ وٙس ِحٓ ٚاضز ٔي ق

وٝ زض ٔمُؼي، ضٚح اٚ ضا تؿريط وطزٜ ٚ زض ٔمُؼي زيٍط ضٞا ؾاظز، ٚ ؾپؽ تٝ َٛض َثيؼي، ظٔيٙٝ ضا تطاي 

17«.ضٚحيٝ زيٍطي پسيس آٚضز
 

 ػٙهط پٙجٓ

پٙجٕيٗ ػٙهط ٔصوٛض زض تؼطيف، ايٙىٝ زيٗ ضٚحيات ٚ اٍ٘يعٜ ٞاي لسضت ٔٙس، فطاٌيط ٚ پايساض وأال ٚالغ 

 .ٌطايا٘ٝ اي ضا زض ا٘ؿاٖ تٝ ٚجٛز ٔي آٚضز

ضٚحيات ٚ اٍ٘يعٜ ٞاي ٔؤٔٙاٖ زض آييٗ ٞا تا جٟاٖ تيٙي آٖ ٞا وأال ُٔٙثك ٌيطتع ٘ىتٝ لاتُ شوط ايٙىٝ اظ زيس 

جٟاٖ تيٙي ٔٗ، تٝ ٔٗ ٔي ٌٛيس وٝ تايس تسيٗ نٛضت احؿاؼ وٙٓ ٚ   .«ٚ يىسيٍط ضا تمٛيت ٔي وٙٙستٛزٜ 

ٔتماتال احؿاؼ ٔٗ، تٝ ٔٗ ٔي ٌٛيس وٝ جٟاٖ تيٙي ٔٗ تايس زضؾت تاقس ٚ ٕ٘ي تٛا٘س اقتثاٜ تاقس. زض آييٗ 

ا٘جاْ زٞٙس ٚ ضٚي ٔي زٞس. آ٘چٝ ٔطزْ ٔي ذٛاٞٙس  "تٝ ٞٓ آٔيرتٍي ٕ٘ازيٗ ذّميات ٚ جٟاٖ تيٙي"

احؿاؼ ٔي وٙٙس وٝ تايس ا٘جاْ زٞٙس ـ يؼٙي ذّميات آٖ ٞا ـ تا تهٛيطي وٝ اظ چٍٍٛ٘ي ٚالؼي جٟاٖ 

18«.زاض٘س، تٝ ٞٓ ٔي آٔيع٘س
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ي ػالٜٚ تط اضتثاٌ ٔؿتحىٓ تا ؾاذت ٕ٘ازٞاي زيٌٙيطتع ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٔثاحج پيكيٗ تياٖ قس، اظ ٘ظط 

 .ٞاي اجتٕاػي جأؼٝ ٔحُ حًٛض ذٛز، تا ضٚاٖ قٙاؾي اػًا ٘يع پيٛ٘س ٘اٌؿؿتٙي زاض٘س

 واضوطزٞاي زيٗ

ٞط زيٗ يا جٙثف ٔصٞثي ذال زض ٔحيٍ ػّٕىطز ذٛيف واضوطزٞايي زاضز، ٞطچٙس ٕٔىٗ  ٌيطتعاظ ٘ظط 

اظ ايٗ ضٚ، ايٗ ؾؤاَ وٝ آيا زيٗ تٝ َٛض وّي واضوطز اؾت زض ٔمايؿٝ تا جأؼٝ زيٍط فالس واضوطز تاقس. 

پطؾف ٔؼمِٛي تٝ ٘ظط ٕ٘ي ضؾس. ٔا تٟٙا ٔي تٛا٘يٓ اظ واضوطز يه زيٗ  ٌيطتعٔخثت يا ٔٙفي زاضز، اظ ٘ظط 

زض يٕٗ آضاء ذٛز تٝ نٛضت جؿتٝ ٚ ٌطيرتٝ تٝ تطذي اظ  ٌيطتع .ذال، زض يه لّٕطٚ ٔؼيٗ ؾؤاَ وٙيٓ

 :وٝ ٟٔٓ تطيٗ آٖ ٞا ػثاضتٙس اظ واضوطزٞاي زيٗ اقاضٜ وطزٜ

ـ اِماء يه جٟاٖ تيٙي ٔجاب وٙٙسٜ ٚ تهٛيط ٚيػٜ اظ ٘ظٓ وّي حاوٓ تط ٞؿتي ٚ تٝ ػثاضتي، جٟاٖ ضا ٔؼٙازاض 

 ;ٚ ؾأاٖ ٔٙس ٔؼطفي وطزٖ ٚ ٔطتثٍ ؾاذتٗ آٖ تا ضٚحيات ٚ اٍ٘يعٜ ٞاي آزٔياٖ

ي، ٚالغ تيٙا٘ٝ، تي ٕٞتا، تطزيس٘اپصيط ٚ ـ ايجاز چكٓ ا٘ساظٞا، حاالت ٚ اٍ٘يعـ ٞاي زاضاي ٚجٟٝ ػمال٘

، ٟٔٓ تطيٗ ٚيػٌي زيٗ، ايٕاٖ اؾت وٝ ٔي وٛقس ٔفاٞيٓ ٌيطتعزاضاي لسضت تأحيطٌصاضي ػٕيك )تٝ اػتماز 

زيٙي ضا تٝ ٌٛ٘ٝ اي حميمي ٚ تٝ زٚض اظ ٞطٌٛ٘ٝ قه ٚ قثٟٝ تٝ نٛضت ٔؼمَٛ تطيٗ ٚ ٚالغ تيٙا٘ٝ تطيٗ 

 (.ا زض ٔماتُ قٛاٞس ٔحتُٕ ٔغايط تخثيت وٙسچكٓ ا٘ساظ ٕٔىٗ ٔؼطفي وطزٜ ٚ آٖ ض

 ;ـ پٛقا٘سٖ ٔفاٞيٓ ٚ فطَٔٛ تٙسي ٞاي ٔطتٌٛ تٝ ٘ظٓ ػاْ ٞؿتي زض ٞاِٝ اي اظ ٚالؼيت ٔٙسي تطزيس٘اپصيط

 ;ـ ٔؼٙازاض ؾاذتٗ ٚجٛز ا٘ؿاٖ ٚ اػُاي ٞٛيت تٝ اٚ

ٞا يؼٙي آًٞٙ، ضٚحيات آزْ »ـ ُٔٙمي جّٜٛ زازٖ ضٚحيات آزٔياٖ اظ ٘ظط ػمّي، چٝ ٕ٘ازٞاي ٔمسؼ 

ذهّت ٚ ويفيت ظ٘سٌي، ؾثه اذاللي ٚ ظيثاقٙاذتي ٚ حاِت ظ٘سٌي آٖ ٞا ضا تا جٟاٖ تيٙي قاٖ، يؼٙي 

19ٕٞاٖ تهٛيطي وٝ اظ ٚالؼيت ػّٕىطز اقيا زاض٘سٚفطاٌيطتطيٗ ا٘سيكٝ ٞاي آٖ ٞازضتاضٜ ٘ظٓ،تطوية وٙس
.» 

 ;ـ ايجاز ٕٞرٛا٘ي ٔياٖ ؾثه ٔؼيٙي اظ ظ٘سٌي تا ٘ٛػي تفىط ٔاتؼساُِثيؼي
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ـ فٟٓ پصيطي ٚ تٛييح پصيط ؾاذتٗ ٟ٘ايي ضذسازٞاٚ تجطتٝ ٞاي ٘اتٟٙجاض ظ٘سٌي ٕٞچٖٛ ٔطي، ذٛاب ٚ 

ذياَ، تالياي َثيؼي، ؾطٌطزا٘ي، ض٘ج ٚ قط، ٘اوأي ٚ ٔهيثت، ؾرتي ٚ ٌطفتاضي )اظ جٙثٝ ػمال٘ي( ٚ 

ٙازاض ؾاذتٗ آٖ ٞا اظ َطيك اضتثاٌ زازٖ آٖ ٞا تا لّٕطٚ ٌؿتطزٜ اي اظ ٚالؼيت ٚ زض ٘تيجٝ، اػُاي تٛا٘ايي ٔؼ

 ;تطاي پصيطـ، تحُٕ ٚ وٙاض آٔسٖ تا آٖ ٞا

ـ ٞسايت وٙف ٞا ٚ تٕايالت ا٘ؿا٘ي زض پطتٛ ٔجٕٛػٝ پايساضي اظ اضظـ ٞاي اذاللي ٚ تطغية آٖ ٞا تٝ 

 ;وؿة آضٔاٖ ٞاي اذاللي

يس ٚ تمٛيت ضٚحيٝ تحُٕ پصيطي أٛض ٘اتٟٙجاض )اظ جٙثٝ ػاَفي( ٚ واٞف تي لطاضي ا٘ؿاٖ تا لطاض زازٖ ـ تأي

أٛض فٛق زض يه ظٔيٙٝ ٔؼٙازاض ٚ اُ٘ثاق ا٘ؿاٖ تا آٖ ٞا ٚ تطغية تٝ ا٘جاْ وٙف ٞاي ذال زض تطذٛضز تا 

 (.سس ٔي وٙٙآٖ ٞا )تيكتط ؾّٙت ٞاي ٔصٞثي ايٗ لًيٝ ضا وٝ ظ٘سٌي ٔؿتّعْ ض٘ج اؾت تأيي

 ;ـ فطاٞٓ وطزٖ ٕ٘ازٞايي تطاي تياٖ ػٛاَف ا٘ؿاٖ ٞا

ـ تٛجيٝ تجطتٝ ٞاي ٘اذٛقايٙس تكط اظ ٘اتطاتطي ٚ تي ػساِتي ٚ ٔؼٙازاض ؾاذتٗ آٖ )چٝ زض ُٔٙك زيٗ تي 

 (.ػساِتي ٞاي ايٗ جٟاٖ تا زازٌطي زض جٟاٖ زيٍط جثطاٖ ذٛاٞٙس قس

 .ظ٘سٌي ا٘ؿاٖ ٞا ٚ اػتثاض زازٖ تٝ آٖ ـ تٛجيٝ ذهّت يىٙٛاذتي ٚ ضٚظٔطٌي چطذٝ ػازي

 َثمٝ تٙسي ازياٖ

تمؿيٓ وطزٜ اؾت. « ػمال٘ي»ٚ « ؾٙتي»، ازياٖ ضا زض يه َثمٝ تٙسي وّي تٝ زٚ زؾتٝ ٚتطتا اِٟاْ اظ  ٌيطتع

تا ٚيػٌي ٞايي اظ ازياٖ ػمال٘ي تٕايع ٔي ياتٙس: ازياٖ ٔٛضز « ازياٖ جازٚيي»ازياٖ ؾٙتي يا تٝ تؼثيط ٚي 

٘ؿاٖ ٞاي اتتسايي، ٔتًٕٗ اِٟٝ ٞا ٚ اضٚاح ٔتؼسز تجّي يافتٝ زض اقيا ٚ پسيسٜ ٞاي ٔرتّف، اػتماز تٝ اػتماز ا

زذاِت ٌؿتطزٜ ٚ تالٔٙاظع ذساياٖ زض ٕٞٝ ػطنٝ ٞاي ظ٘سٌي، آوٙسٜ تٛزٖ ٕٞٝ حٛظٜ ٞاي فؼاِيت فطزي ٚ 

اؾتٙاز  ;ؾاذت اجتٕاػي اجتٕاػي اظ آييٗ ٞاي ٔتٙٛع، اضتثاٌ ٔؿتحىٓ ٔياٖ آييٗ ٞا ٚ ٔطاؾٓ ٔصٞثي تا

َطح ؾؤاالت ٚ پاؾد ٞاي ذال ٚ جعئي زض  ;تؿياضي اظ قطٚض ٚ پّيسي ٞا تٝ ا٘ٛاع ٔرتّف ؾحط

ذهٛل ٔؿائُ ٟٔٓ ظ٘سٌي )تطاي ٔخاَ، تٝ جاي َطح ؾؤاَ اظ ٔؼٙاي ظ٘سٌي، حميمت ٔطي، فّؿفٝ ٚجٛز 
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ٔطيى اؾت؟ چٖٛ زقٕٙف  زضز ٚ ض٘ج زض جٟاٖ ٚ ايٗ ؾٙد ؾؤاالت فّؿفي، ؾؤاَ ٔي قٛز: چطا پسض ٔٗ

 .اٚ ضا جازٚ وطزٜ اؾت.( ٚ تٝ َٛض وّي، فمساٖ اِٟيات ػمال٘ي

زض ٔماتُ، ازياٖ ػمال٘ي يا ازياٖ ا٘تعاػي ٚ ُٔٙمي تا ٚيػٌي ٞاي زيٍطي ٕٞچٖٛ اػتماز تٝ يه يا زٚ ذسا تٝ 

ضاٜ َثيؼت چيٗ ٚ جاي اضٚاح ٔتؼسز يا اػتماز تٝ انَٛ ٔؼٙٛي تعضي ٕٞچٖٛ ذساي يٍا٘ٝ اؾطائيُ، تائٛ يا 

ػاضي  ;تطٕٞٗ يا ضٚح ػاِي ٞٙس، وٝ تطذالف اضٚاح ازياٖ جازٚيي فطاتط اظ أٛض جعئي ظ٘سٌي لطاض زاض٘س

تٛزٖ ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ اظ ذساياٖ وٛچه، تٝ واضٌيطي قيٜٛ ٞاي ذال ٕٞچٖٛ زؾتٛضات اذاللي يا تجطتٝ 

آٌاٞي وأُ  ;أٛض ٔمسؼ ٚ ٘يُ تٝ اِٛٞيتٞاي ػطفا٘ي تٝ جاي آييٗ ٞاي ضٚظٔطّٜ تي قٕاض تطاي ٔٛاجٟٝ تا 

اػتماز تٝ قيُاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔٙكأ پّيسي  ;ٔؤٔٙاٖ اظ ٘ظاْ اػتمازي ؾاظٔاٖ يافتٝ ذٛيف ٚ اػٕاَ ٚ ٚظايف زيٙي

َطح ؾؤاالت والٖ زض ذهٛل ٔؿائُ ٟٔٓ ٞؿتي، جٟاٖ ٍ٘طي ٚ جٟاٖ قِٕٛي ٚ ٚيػٌي ٞايي اظ ايٗ  ;ٞا

ازيا٘ي ٕٞچٖٛ يٟٛزيت، وٙفٛؾيٛؼ ٚ ٞٙسٚئيؿٓ فالؾفٝ ٞٙس ضا ٌيطتع  .زؾت اظ ازياٖ ؾٙتي تٕايع ٔي ياتٙس

 .اظ ظٔطٜ ازياٖ ػمال٘ي ٔٛضز٘ظط ذٛيف قٕطزٜ اؾت

 تحّيُ ٔمايؿٝ اي زيٗ

20اؾالْ ٔكاٞسٜ قسٜزض وتاب  ٌيطتعٞسف 
ُ ٔمايؿٝ اي زيٗ اظ َطيك پي ضيعي چاضچٛتي تطاي تحّي 

ُٔاِؼٝ چٍٍٛ٘ي ضقس ٚ ٌؿتطـ يه ػميسٜ ٚ ايٕاٖ يؼٙي اؾالْ زض زٚ لّٕطٚ تٕس٘ي وأال ٔتٕايع يؼٙي 

، ُٔاِؼٝ ٔمايؿٝ اي زيٗ، تيكتط تٝ تفؿيط اتؼاز ٚجٛزي ٚ ػيٙي ٌيطتعا٘سٚ٘عياي ٚ ٔطاوف اؾت. تٝ اػتماز 

ٝ قٙاؾي ٔمايؿٝ اي تاضيري ٚ والٖ ضا تؼمية وطزٜ ٚ زيٗ ٔي پطزاظز. اٚ زض ايٗ ُٔاِؼٝ، ؾٙت ٚتطي جأؼ

ٔكىُ انّي زض ُٔاِؼات ٔمايؿٝ اي، ٘ٝ تؼطيف زيٗ،  ٌيطتعٔثٙاي واض ذٛيف لطاض زازٜ اؾت. تٝ ازػاي 

تّىٝ يافتٗ آٖ ٚ زضن ايٗ ٚالؼيت اؾت وٝ چٝ ٘ٛع ػميسٜ ٚ اػٕاِي، چٝ ٘ٛع ايٕا٘ي ضا تحت چٝ قطايٍ 

ٗ واض ػالٜٚ تط تفؿيط ٚ تحّيُ تاٚضٞا، ػمايس، اػٕاَ ٚ ٟ٘ازٞاي ٔصٞثي تايس پكتيثا٘ي ٔي وٙٙس ٚ تطاي اي

ضٚقٗ قٛز وٝ چٍٛ٘ٝ ٚ تٝ چٝ ٚؾيّٝ ٔجٕٛػٝ اي اظ ايٗ تاٚضٞا، اػٕاَ ٚ ٟ٘ازٞا زض ٌصض ظٔاٖ تالي ٔا٘سٜ ٚ 

. تٝ تٝ حيات ذٛز اؾتٕطاض ٔي زٞٙس ٚ زض ٔماتُ، ٔجٕٛػٝ اي اظ آٖ ٞا تًؼيف قسٜ يا اظ ٔياٖ ضفتٝ ا٘س

ػثاضت زيٍط، تطاي فٟٓ ٚ تحّيُ ػٛأُ ٔؤحط زض حفظ ٚ حثات يا تغييط ٚ زٌطٌٛ٘ي پسيسٜ ٞاي زيٙي، پاي 

زض نسز تحّيُ ايٗ ٟٔٓ اؾت وٝ تٝ ٍٞٙاْ ظٟٛض يؼف ٚ واؾتي ٚ  ٌيطتع .ػٛأُ فطاظٔا٘ي تٝ ٔياٖ ٔي آيس

http://marifat.nashriyat.ir/node/2157#_edn20
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ٙاٖ تٝ آٖ ٞا زض چٙيٗ قطايُي ؾؿت قسٖ تٙياٖ ٘ظاْ ٞا ٚ ؾٙت ٞاي آييٙي ٚ ضؾْٛ ٔصٞثي، ٔؼتمساٖ ٚ ٔؤٔ

تطاي يافتٗ پاؾد ؾؤاَ فٛق،  ٌيطتعچٝ ٚاوٙكي اظ ذٛز ٘كاٖ ٔي زٞٙس ٚ چٝ ٔٛايؼي ضا اتراش ٔي وٙٙس؟ 

جٛأؼي وٝ زض ػيٗ اقتطان زض ٔؿّٕا٘ي ٚ  ;تٝ ُٔاِؼٝ ٚ تطضؾي زٚ جأؼٝ ٔطاوف ٚ ا٘سٚ٘عي پطزاذتٝ اؾت

جغطافيايي، ٔيعاٖ فانّٝ تا ٔطوع تٕسٖ اؾالٔي )ػطتؿتاٖ( تؼّّك تٝ جٟاٖ اؾالْ، اظ جٟاتي ٕٞچٖٛ ٔٛلؼيت 

 ٚ زضجٝ تأحيطپصيطي اظ ايٗ ٔحيٍ، تٕايعات آقىاضي تا يىسيٍط زاض٘س
21
زض ُٔاِؼٝ ذٛز تٝ ايٗ ٘تيجٝ ٌيطتع .

اؾالْ ا٘سٚ٘عيايي اُ٘ثاق پصيط،  ;ؼُاف پصيطي ضا تٛؾؼٝ زازاؾالْ ا٘سٚ٘عيايي ذهّت ٞاي ا٘»ٔي ضؾس وٝ 

جٕٛزٌطايي ؾاظـ ٘اپصيط ٚ تٙيازٌطايي "يؼٙي تؿياض ٔتفاٚت تا  ;جصاب، ػُٕ ٌطا، ٚ تسضيجي ٌطا تٛز

تٟاجٕي ٔطاوف. زض حاِي وٝ يىي ا٘ؼُاف پصيط، ِيثطاَ ٚ تسضيجي ٌطا تٛز، زيٍطي وٕاَ ٌطا، ذكه 

22 «.ٔمسؼ ٚ ؾاظـ ٘اپصيط تٛز
ػالٜٚ تط أٛض اػتمازي، اظ حيج ضٚحيات ٚ اٍ٘يعٜ ٞا ٘يع ٔياٖ ايٗ زٚ  

ضٚحيات ٚ "ٞطچٙس زيٗ ا٘سٚ٘عي ٚ ٔطاوف ٞط زٚ اؾالْ اؾت، ِٚي »... تفاٚت ٞاي آقىاضي ٚجٛز زاضز. 

زض ا٘سٚ٘عي، زضٖٚ ٌطايي، ذٖٛ ؾطزي، قىيثايي، ٔتا٘ت، ٘اظن َثؼي،  وأال ٔتفاٚتي زاضز. "اٍ٘يعٜ ٞاي

ظيثايي ٌطايي، ٘رثٝ ٌطايي ٚ تمطيثاً ٘ٛػي ذٛز پٟٙاٖ ٌطي ٚؾٛاؾي ٚجٛز زاضز...، ِٚي زض ٔطاوف، ػُٕ 

ٌطايي، اقتياق، تي نثطي، قٟأت، ا٘ؼُاف ٘اپصيطي، اذالق تاٚضي، ٔطزْ تاٚضي ٚ تمطيثاً ٘ٛػي ذٛزٕ٘ايي 

23«.زيسٜ ٔي قٛز ٚؾٛاؾي
 

 ٘مسٞا ٚ ايطازات

اظ زيٗ تٝ ضغٓ تٕايع آقىاض آٖ تا تطذي اظ ٘ظطيٝ ٞاي واضوطزي قٙاذتٝ قسٜ، آٖ  ٌيطتعتؼطيف واضوطزي 

پطٌؿتطٜ ز٘ياي ٔؼانط ٕٞچٖٛ چٙاٖ ٌؿتطٜ ٚ قَٕٛ زاضز وٝ تطذي اظ ٘ظاْ ٞاي فىطي ٚ ايسئِٛٛغي ٞاي 

 .وٕٛ٘يؿٓ، ٘اؾيٛ٘اِيؿٓ ٚ ٘ظايط آٖ ضا ٘يع زض تطٔي ٌيطز

 ;ـ ػسْ تحج اظ ذاؾتٍاٜ ٚ ٔٙكأ زيٗ

ػسْ تٛجٝ تٝ ٘مف تاضيري آقىاض زيٗ زض ايجاز زٌطٌٛ٘ي ٞا ٚ تغييطات اجتٕاػي )ٞطچٙس اظ وتاب  - 

زض زٚ وكٛض ا٘سٚ٘عي ٚ ٔطاوف چٙيٗ تطٔي  ٚ تحّيُ ٚجٜٛ تٕايع زٚ جأؼٝ ٔٛضز ُٔاِؼٝ اؾالْ ٔكاٞسٜ قسٜ

آيس وٝ ٚي، زؾت وٓ، تركي اظ تغييطات تٝ ٚلٛع پيٛؾتٝ زض ايٗ زٚ جأؼٝ ضا تٝ ٘مف وا٘ٛ٘ي زيٗ ٔؿتٙس 

 (.ؾاذتٝ اؾت
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 ;ـ ػسْ تثييٗ فطايٙسٞاي قىُ ٌيطي حاالت ٚ اٍ٘يعـ ٞا اظ َطيك ٕ٘ازٞا

فىطي ٔٙؿجٓ، تثييٗ ٌط ٚ تطذٛضزاض اظ ٘ظطيات والٖ ـ ا٘ىاض ػّٕي تٛزٖ ا٘ؿاٖ قٙاؾي )تٝ ػٙٛاٖ يه ٘ظاْ 

تٝ ا٘ؿاٖ قٙاؾي تٝ ػٙٛاٖ  ٌيطتعٞطچٙس  ;ٚ لٛا٘يٗ آٞٙيٗ ٚ جٟاٖ قَٕٛ پيف تيٙي وٙٙسٜ ضفتاض ا٘ؿاٖ

ٔجٕٛػٝ اي اظ ٔؼاضف ٔٙظٓ ٚ ٔٙؿجٓ، زاضاي ضٚيىطز تفؿيطي، تحّيّي، ا٘تمازي، ػمال٘ي، ٔؿتٙس تٝ قٛاٞس 

ات ٔيسا٘ي، لاتُ آظٖٔٛ زض پطتٛ يافتٝ ٞاي ػيٙي، زاضاي ٘تايج احتٕاِي وأال ٔؼتمس ٚ اؾٙاز تطٌطفتٝ اظ ُٔاِؼ

 (.اؾت

ـ تٛجٝ تيف اظ حس تٝ ذّميات، يؼٙي اضظـ ٞا، ٍ٘طـ ٞا، ػٛاَف ٚ ضفتاضٞا ٚ تٛجٝ ا٘سن تٝ جٟاٖ تيٙي 

 ;تٝ ضغٓ اضتثاٌ ٔتماتُ ٚ پيٛؾتٍي تٍٙاتًٙ آٖ ٞا

اقتطان زض جٟاٖ تيٙي )تطاي ٔخاَ، چطا زٚ جأؼٝ ا٘سٚ٘عي ٚ ٔطاوف  ـ ػسْ تثييٗ تفاٚت زض ذّميات تٝ ضغٓ

تا ٚجٛز جٟاٖ تيٙي ٔكتطن اؾالٔي، ايٗ ٕٞٝ تفاٚت زض ذّميات زاض٘س، تا ايٙىٝ تٝ ازػاي ٚي، جٟاٖ تيٙي ٚ 

 (ذّميات تاظتاب يىسيٍط تٛزٜ ٚ ٕٞسيٍط ضا تمٛيت ٔي وٙٙس؟

ٕٛػٝ ايسٜ ٞا ٚ تاٚضٞا ٔٛجٛز زض يه زؾتٍاٜ اِٟياتي ـ ػسْ تٛجٝ تٝ ٘حٜٛ اضتثاٌ ٚ ا٘ؿجاْ زضٚ٘ي ٔج

 .ٕٞچٖٛ اؾالْ
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1. Culture. 

، تطجٕٝ ٔحٕسػعيع ترتياضى، لٓ، ٔؤؾؿٝ آٔٛظقى ٚ پػٚٞكى أاْ ٞفت ٘ظطيٝ زض تاب زيٗـ زا٘يُ پاِؽ، 2

 .884، ل 4831ذٕيٙى )ضٜ(، 

3. Meaning. 

4. Significance. 

 .814ـ زا٘يُ پاِؽ، پيكيٗ، ل 5

6, NewYork; Basic Books; On the Interpretation of Culture. Clifford Geertz; 

1973, P. 5 & 89. 

 .184، ل 4888، تطجٕٝ ٔحؿٗ حالحى، تٟطاٖ، تثياٖ، جأؼٝ قٙاؾى زيٗـ ّٔىٓ ٕٞيّتٖٛ، 7

، 4889، زفتط ُٔاِؼات ؾياؾى ٚ تيٗ إِّّى، فطًٞٙ ٌطايى، جٟا٘ى قسٖ ٚ حمٛق تكطـ حؿيٗ ؾّيٕى، 8

 .11ل 

، لٓ، ٔؤؾؿٝ آٔٛظقى ٚ زضآٔسى تط ٘ظطى ٞاى اجتٕاػى زيٗـ ٔحٕسػعيع ترتياضى ٚ فايُ حؿأى، 9

 .111، ل 4831پػٚٞكى أاْ ذٕيٙى )ضٜ(، 

 .818ـ زا٘يُ پاِؽ، پيكيٗ، ل 10

11. Prayer wheel. 

12. barmitzvah. 

 .13ٚ  18، ل 4831، تٟطاٖ، ٘كط ٔطوع، زيٗ، جأؼٝ ٚ ػطفى قسٖـ ػّيطيا قجاػى ظ٘س، 13

14. World view. 
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15. Ethos. 
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