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چكيدٌ

ی یرریوایان یسیای یریه ضىاسیٍگ رر مینر زایانگ بیا
زبانِ پارسی ضىاسٍ ی فرَىگی ِ
پدردیرَای رمرمًنساز ريبٍري بًرٌ یسای َیدِ یریه وًضی ار ضیىا هِ بر یی
پدردٌَای زباوی یسا کٍ َمیرىکگ رر َس یِ زبانِ پارسی پدردیر ضدٌیویدی رٌریابیِ
لجییا مس یاخ ٍی يیژمییانِ باگاوییٍ بییٍ ررينِ سییااانِ زبییانِ پارسییی ي ض س ی ٍ ی
واررساوًرسی یز یره رسا پدردٌ َا َس ىد کیٍ رر یریه وًضی ار «تیًرٌ» وااایدٌ
ایضًودی اقالٍ با کاربسا ريشِ تًصافی ی تحلالیی ي بُیرٌمایری یز ري رریدماٌ
باىطًریوٍ« :کاس ی ی َمبس ٍسازیِ زبان» ي «پاطاادَای بد ام»گ رر پییِ پاسی
بٍ یره پرسص یسا کٍ« :چری ایتًین یره تًرٌَا ری بد ام واااید » بیریی پاسی گ
یره یوگارٌ آزاًرٌ ایضًر کٍ« :یره تًرٌَا یرسیاواپنررویدگ مطًروطیان رضیًیر
یسا ي پااادَای وامًیر ریرود؛ پس بریی رراانِ آوُاگ بازیودرطیی بارسی ٍ یسیای»
فرجا ِ یوگارٌ آزااریگ آنکٍ بس رَاری چىدماوٍگ وُف ٍ رر پطا یره تًرٌَاگ آوُا ری
پاص ای ریوىدی یریه تیًرٌَیاگ بیٍ سرضیاگ پادایدٌ ي سیرررممسیاز َسی ىد ي یز
سییا ارییابیِ َس ی یِ َمبس ی ٍ ي کاس ی یِ ریس ی اهِ یرریوییی جلییًماری ا ییکىىیید ي
بیبازیودرطی ي بُسازیِ سا اری ومیتًین آوُا ری زريری
كليددد ياصٌَدد  :زبییانِ پارسیییگ تییًرٌَییای بیید امگ يیژمییانِ باگاوییٍگ ض سیی ٍ ی
واررساوًرسیگ کاس یِ یرریویی

* اػتاد علَم ػیاػی ،داًـگاُ هاصًذساى
** داًـدَی دکتشای علَم ػیاػی ،گشایؾ هؼائل ایشاى ،داًـگاُ هاصًذساىًَ ،یؼٌذُی هؼؤٍل
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درآمد

صتاىِ پاسػی گَّشی گشاى تْاػت کِ ایشاًیاى هی تَاًٌذ تِ داؿتٌؾ تثالٌذ .ایني گنَّش ،اص
دیشتاصً ،وَداسِ کیؼتیِ ایشاًیاى تَدُ اػت .تِ پیـیٌِ ،صتاىِ پاسػی سا ؿکَُِ فشاٍاًنی تنَد؛
تِگًَِای کِ تش پٌِْیِ تضسگی اص گیتی ،اص تالکاى تا خٌَب ٌّذ ،ػنایِ افکٌنذُ تنَد ٍ اص
خٌَب زیي تا خلیحفاسع دسخـٌذگی داؿنت .ایني خایگناُِ صتناىِ پاسػنی اص «قنذس ِ
پـتِ گفتواى» تشخَسداس ًثَد؛ یعٌی فشهاًشٍایاىِ ایشاًی ،تِصٍس ،دیگشاى سا تِ پنزیشؽِ نى
ٍاداس ًکشدًذ ،تلکِ اسج نى اص گٌدیٌِّایِ ادتی ٍ تاسیخیِ اسصؿوٌذ تشنهذ .تنا ایني ّونِ،
دسیغ کِ دسگزسِ صهاى ،ایي خاًِی اػتَاسِ ایشاًیناى تنِ دگشدیؼنیِ دسدًناکی دزناس نهنذ؛
تِگًَِای کِ سٍصتِسٍص اص گؼتشُ ٍ ؿواسِ صتاىداًاىِ پاسػنی کاػنتِ ؿنذ ٍ تٌگٌاّنایِ نى
فضًٍی گشفتّ .ویـِ ،صهیٌِ ّای تیشًٍی ٍ فضٍىخَاّیّنای صتناًیِ کـنَسّای تنضس
ًیؼت کِ صتاىّای تَهی سا تِ ًیؼتی هیکـاًذ ،زِتؼا ،گاّی ،ایي تؼنتشّای دسًٍنی ٍ
خَدِ کاستشاىِ صتاى ّؼتٌذ کِ نى سا هی هیشاًٌذ .تا ًگشیؼتي تِ دسٍىِ ّؼتیِ صتاىِ پاسػی ٍ
ؿیَُ ّای گفتاسی ٍ ًَؿتاسیِ کًٌَیِ نى ،هیتَاى گفت کِ ایٌک ،صتناىٍسصاىِ پاسػنی تنا
کٌؾّای صتاًیِ ٍیظُ ،دس ػپْشِ هداصی ٍ حقیقی ،گًَِای ًاتٌْداسی ٍ نینیيگشینضی دس
ایي صتاى نفشیذُاًذ .ایي کٌؾّای صتاًیِ ًاتٌْداس سا هیتَاى «تَدُّایی» ًاهیذ کِ تش پیکشِ
ایي قٌذ ًـؼتِاًذ ٍ اص نىگًَِاًذ :سُیاتیِ هغَلنػای ٍاطگاىِ تیگاًِ تِ دسٍىِ صتاىِ پاسػی
تِ ّوشاُِ کاستؼتِ گؼتشدُی نًْا ٍ ؿکؼتِ نن ًادسػنتًَیؼنی کنِ تنِ ٍینظُ دس ػنپْشِ
سػاًِای ًوایـی فضایٌذُ داسًذ؛ ایي تَدُّا ؿایذ دس ًگناُِ ًخؼنت ػنادُ تٌوایٌنذٍ ،لنی
ػشؿتی «تذخین» داسًذ .تَدُّای تذخین 1یا ًانسام پیـاهذّای پیسیذُ ٍ دسدػشػاصیاًنذ
کِ ندهیاى سا اص صیؼتِ تْیٌِ تاصهیداسًذّ .نزٌیي ،ؿٌاخت ٍ زاسُػاصیِ ایني پیـناهذّا
دؿَاس اػت؛ صیٌؼاى ،هایِی ػشدسگویاًذ ٍ «ایؼتًاپزیش» ٍ «پایاىًاپزیش» هیهاًٌذ.
پزسص ي اوگ رٌی وًضت ر

ًَؿتاسِ کًٌَی تش نى اػت تا پغ اص تشؿوشدىِ تَدُّای ًـؼنتِ تنش پیکنشِ صتناىِ پاسػنی،
تذیي پشػؾ پاػخ دّذ کِ« :زشا ایي تَدُّا تذخین ّؼنتٌذ » اًگناسُی ًَؿنتاس زٌنیي
اػت« :ایي تَدُّا ایؼتًاپزیشًذ ،سػیذى تِ ساّکاس تشایـاى دؿنَاس اػنت ٍ پیاهنذّای
ًاگَاسی داسًذ ٍ دسهاىِ نًْا تِ ًگاّی تاصاًذیـاًِ ًیناص داسد ».دس ایني ًَؿنتاسً ،خؼنت
پیـیٌِی پظٍّؾ ٍ ػپغ زْاسزَب ًظشی سا تشسػی هیکٌین .پغ اص نى ،تنا کاستؼنتِ
1. Wicked Problems
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سٍیکشدِ تَكیفی ،تَدُّای زٌذگاًِ سا تشهیؿواسین ٍ تِ فشخام ،تا سٍیکنشدی تللیلنی،
اص زشایی تذخین تَدًـاى ػخي هیساًین.
پيطيىٍی پضيَص

پیـیٌِ ی پظٍّؾِ کًٌَی دس ػِ دػنتِی ًناّوگَى خنای هنیگینشد .دػنتِی ًخؼنت،
پظٍّؾّایی تا سٍیکشدِ «کاستؼتی»اًذ کِ کَؿیذًذ تا تا کاستؼنتِ سّیافنتِ پیـناهذّای
تذخین پذیذُ ّای گًَاگَى سا ٍاکاًٍذ .ایي پظٍّؾّا تِ صتاى اًگلیؼی ّؼتٌذ ٍ تِ صتاىِ
پاسػی پظٍّـی اصایيدػت دیذُ ًویؿَد .دٍ ًوًَِ اص ایٌْا زٌیياًذ:
 «دگشگًَیِ نبٍَّا؛ پیـاهذی تذخین» ،تِ خاهِی ػاى ٍ یاًگ ()2016 «دسگیشیّای ًاتؼاهاى ٍ پیـاهذّای تذخین»ًَ ،ؿتِی کشاهش ()2014دػتِی دٍم ،پظٍّؾّای تشنهذُ اص ًگاّی «پیًَذی»اًذ کِ تا پیًَنذصدى هیناىِ صتناىِ
پاسػی ٍ کیؼتیِ ایشاًی ،اص خایگاُِ تشخؼتِی ایي صتاى دس ػناختیناتیِ کیؼنتیِ ایشاًنی
ػخي هیساًٌذ ٍ صتاىِ پاسػی سا اص ػاصُّای تٌیادیيِ نى هیداًٌذ ٍ اص نىگًَِاًذ:
 «تاصتاب کاسکشد َّیت تخـنی صتناى پاسػنی دس ؿنعش؛ هغالعنِی هنَسدی ػنثکخشاػاًی ٍ عشاقی ،تِ خاهِی هٌَزْشِ لک دس کتابِ «گفتاسّایی دستاسُی صتناى ٍ
َّیت» ،تِ کَؿؾِ حؼیيِ گَدسصی ()1384
 کتابِ «َّیت ایشاًی ٍ صتاى پاسػی»ً ،گاؿتِی ؿاّشخِ هؼکَب ()1385ػَهیي دػتِ ،پظٍّؾّایی تا دسٍىهایِای «نػیةؿٌاػاًِ»اًنذ کنِ تنِ نػنیةّنایی
هیپشداصًذ کِ دس کونیيِ صتناىِ پاسػنی ًـؼنتِاًنذ ٍ تؼتشػناصِ دگشگنًَی ٍ ػؼنتی نى
هیؿًَذ هاًٌذِ:
 «صتاىَّ ،یت هلی ٍ ،فضای ػایثش» تِ خاهِی عاهشی ()1395 «خْاًیؿذى ٍ گؼتشؽ صتاى اًگلیؼی»ً ،گاؿتِ نقا گل صادُ ٍ داٍسی ()1393 «تغییشا ًَؿتاسی صتاى پاسػنی دس گفنتٍگنَی کناستشاى تشًاهنِّنای کناستشدیپیامسػاًی تلفي ّوشاُ» ،اص علیخاًی ،حشهتی ٍ ،هیشی ()1396
تا ًگشیؼتي تِ پیـیٌِی پظٍّؾ ،هیتَاى گفت کِ ایي ًَؿنتاس ،اص ّنش ػنِ دسیسنِ،
ًَؿتاسی تاصُ اػت؛ تذیي هعٌا کِ:
 اص دسیسِ ی کاستؼتی ،سّیافتی سا تِ کاس هی گیشد کِ دس صتاىِ پاسػی تشای کاٍینذىِپذیذُ ّا زٌذاى یا ّشگض تِ کاس گشفتِ ًـذُ اػت؛ گشزِ اًذک ًَؿتاسی تا ّذف
ؿٌاػاًذىِ ایي سّیافت تِ زـن هیخَسد.
5
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 اص دسیسِی نػیةؿٌاختی ،نػیةّنایی سا تشهنیؿنواسد کنِ تناکٌَى ًَؿنتاسّایپظٍّـیِ زٌذاًی تذاىّا ًپشداختِاًذ.
 اص دسیسِی پیًَذی ،تِ تشسػیِ پیاهنذّای ایني نػنیةّنایِ صتناًی تنشای کیؼنتیِایشاًی هیپشداصد.
گشارٌَ ی وظزی

ایي ًَؿتاس اص دٍ سّیافتِ کیؼتی نن ّوثؼنتِػناصیِ صتناى ٍ پیـناهذّای تنذخین تْنشُ
هیگیشد.
 -1سب ن ي كيستی د َمبستٍس سی

تِ تاٍسِ پظٍّـگشاى ،صتاى دٍ کاسکشدِ تٌیادیي داسد :پیًَذدّیِ ندهیناى ٍ تاصًوناییِ خْناى
(خَصف .)15 :2004 ،دس کاسکشدِ ًخؼت ،صتاى ّوگاًی تشیي ٍ تٌینادی تنشیي اتنضاسِ پیًَنذ
هیاىِ ندهیاى دس صًذگیِ سٍصهشُ اػت ٍ نًاى سا تا گزؿتِ ،تاسیخ ٍ ،ػشصهیي پیًَذ هیدّذ
ٍ گزؿتِ سا تِ ایٌک ٍ نیٌذُ هی سػناًذ .صتناى ،اص ساُِ پیًَنذدّی ،هنشدم سا تنِ نهنَختيِ
ًوادّا ،هٌؾّا ٍ ،ؿیَُ ّای پاػذاسی اص ػشصهیي سٌّوَى هیؿَد؛ دٍسی اص پشاکٌنذگی،
سػیذى تِ ّندلی ٍ ،یکیؿذى ًیاصهٌذِ صتاى اػت (هؼکَب)20 :1385 ،؛ اص ایيسٍػت کِ
اًذسػَى ،گلٌشّ ٍ ،اتؼنثام تنش خایگناُِ تشخؼنتِ ی صتناى دس فشنیٌنذِ هلنت ػناصی پنای
هیفـاسًذ (تلَهاس  ٍ )241 :2006 ،ایي ّواى کاسکشدِ ًوادیيِ صتاى یا کیؼتیػاصی اػت.
تِ تاٍسِ اًذیـوٌذاى ،صتاى پیًَذی ًاگؼؼتٌی تا ؿیَُی صیؼتي داسد .اص دسٍىِ صتاى ،ها
تِ خْاى هی ًگشین ٍ «هني» ینا «خنَد» سا هنی ػناصین؛ صتناى ،افنضٍى تنش ّؼنتی ًونایی،
ّؼتیػاصی ّن هیکٌذ (هَػَی .)139 :1389 ،ایٌک ،کاسکشدِ کیؼتیػاصِ صتاى تشخؼتِتنش
ؿذُ ٍ فشنیٌذِ کیؼتی یاتی اص داالىِ صتاًی ّوگاًی هی گزسد .صتاى اص سیـِّای تناسیخی ٍ
فشٌّگیِ کیؼتی تِؿواس هی سٍد ٍ ایي سیـنِ ی تناسیخی ،تنشای نىکنِ تتَاًنذ پیکنشُ ای
تٌَهٌذ یاتذ ٍ کیؼتیِ هشدهاى سا تؼاصد ،تنِ ًْادیٌنِؿنذى دس دسٍىِ ؿنْشًٍذاى ًیناص داسد
(کشیوی .)78 :1396 ،افضٍى تش نى ،تؼیاسی تش ایي ساػتی پای هی فـاسًذ کِ صتاى تْتنشیي
ؿیَُ تشای خاهعِپزیشی اػت(ػلیواى .)27 :2003 ،صتاى ًوایـگاّی تشای تاصًواییِ فشٌّنگ
ٍ تخؾِ خذاییًاپزیشِ کیؼتیِ فشٌّگی اػت .تِ یاسیِ صتاى ،هنا اسصؽّنا ٍ ٍیظگنیّنای
فشٌّگیِ خَد سا نؿکاس هیػاصین ٍ نى سا تِ نیٌذگاى هیسػاًین (سٍُیشا.)63 :2008 ،
صتاى ،تِ ػشؿتِ اتضاسیِ خَد ،یاسیگشِ هنشدم تنشای سػنیذى تنِ خاهعنِ ای ّوگني ٍ
خَدتؼٌذُ اػت ٍ تش پایِی پیًَذِ ًضدیک هیاىِ صتناى ٍ َّینتِ هلنی ،پاػنذاسی اص ینک
6

تًرٌَای بد ام بر پا رٌی زبانِ فارسی

صتاى ،تِ هعٌای پاػذاسی اص اسصؽّایی اػت کِ پٌذاس ٍ کشداسِ نیٌنذگاى سا هنیػناصد؛ اص
ایي سٍ ،فیختِ تشای پاک ػاصیِ صتاىِ نلواًی ،اص ٍاطگاىِ تیگاًنِ ای کنِ یکذػنتی ٍ ؿنکَُِ
هشدمِ نلواى سا هی صدٍد ،تشخاػت .تِ تاٍسِ ٍی ،سُ خؼتيِ ٍاطگناىِ تیگاًنِ تنِ دسٍىِ ینک
صتاى ،تِ هعٌای سُیاتیِ تشخی اسصؽّای تیگاًِ تِ دسٍىِ نى اػت کنِ ػنشاًدام ،صتناى سا
هیهیشاًذ (ػلیواى.)29 :2003 ،
صتاى ٍ َّیتِ هلی تِ ّن ٍاتؼتِ اًذ ٍ صتاىِ ّش هشدهنی ًـناى اص یگناًگیِ نًْنا داسد.
کاسکشدِ ًوادیيِ صتاى نفشیٌؾِ خاهعِ ای ّوثؼتِ اػت ٍ پایذاسیِ زٌیي خاهعِ ای ،خَد تش
هاًذگاسیِ صتاًی اػتَاس اػت کِ هشدهاى تِ نى ػخي هیگَیٌذ ،هیخَاًٌذ ٍ ،هیًَیؼنٌذ
(کَسیذع .)249 :2003 ،صتاى ّا ،تِ ػشؿت ،تَاًوٌذ یا ًاتَاى ًیؼتٌذ ،تلکِ زٌذٍزَىِ ّش
صتاًی تِ فشٌّگِ ندهیاى ٍاتؼتِ اػنت؛ تنِ گًَنِ ای کنِ ایني کناستشاىِ صتناى ّؼنتٌذ کنِ
تشهی گضیٌٌذ یک صتاى پایذاس تواًذ یا ًاتَد ؿَد (اػتشٍهؼکی .)5 :2014 ،دگشگًَیِ صتناًی
دگشگًَیِ اًذیـِ هشدم ٍ هیشایی احؼاعِ ّوثؼتگی ٍ ػشنغاص دگشدیؼنیّنای گؼنتشدُ
دس نیٌننذُی یننک کـننَس اػننت (هیٌاػننیاى تنناسد)1857 :2014 ،؛ زننَى صتنناى تاصتاتٌننذُی
ٍیظگی ّای هشدهی ٍ فشٌّگی اػت؛ صیٌؼاى ،دگشگَى ػاصیِ اًذیـِ ی هشدم اص ساُِ ًاکنام
گزاؿتيِ نًْا دس ػخيگفتي تِ صتاىِ هلیِ خَد تؼیاس نػاىتش اػت.
صتاى نفشیٌٌذُ ی ػناختواىِ کیؼنتی اػنتً .اتٌْدناسی ّنای صتناًی ،دس گنزسِ صهناى،
گؼتشؽ هییاتٌذ ٍ اًذکاًذک ،تِهاًٌذِ یک خَی ینا ٌّدناس دسهنینیٌنذ ٍ تنِ ؿنیَُای
خَدکاس سفتاسّا سا ػوت ٍػَ هی دٌّنذ (تلَهناس ٍ .)244 :2006 ،اطگناىِ صتناًی ،دس دلِ
خَد ،هعٌاّای ٍیظُ ای ًْفتِ داسًذٍ ،لی گاّی ،تِ گًَِ ای ًادسػت ،تشخاػتِ اص تؼتشّای
اختواعی ٍ کٌؾ ّای ندهی ،نلَدُ هی ؿًَذ ٍ ٍاطگاًی ًانؿٌا ػش تشهی نٍسًذ کِ ٍاطگناىِ
دسػت ٍ تٌیادیي سا ًاتَد هیػاصًذ .دس ایي فشنیٌذ ،صتاىِ ّوگاًی ٍ فشاگیش فشٍهیپاؿذ ٍ
تشای تاصًوایی اسصؽّا ،ػشًَؿت ٍ ،گزؿتِ ًاتَاى هیؿَد (تلَگا ٍ تناهغ.)776 :2014 ،
اص یادتشدىِ صتاى تِ فشاهَؿی گزؿتِ ،تاسیخ ٍ تیگاًگیِ تا صتاى هیاًداهذ ،تیگاًنِؿنذى اص
صتاى تذیي هعٌاػت کِ ػشگزؿت ٍ خْاىصیؼتِ گزؿتگاى تِ نیٌنذگاى ًونیسػنذ ٍ اص
ایي سٍی ،نیٌذگاى اص سیـِ ّای خَد تیگاًِ هی ؿًَذ ٍ صیٌؼاىً ،وی تَاًٌذ پاػذاسِ تناسیخِ
پیـیٌیاى ٍ فشٌّگ خَد تاؿٌذ (سٍُیشا.)63 :2008 ،
صتاى ًْادی کْي تشای پاػذاسی اص ػشصهیي ٍ پایثٌذی تذاى اػت .فشاگینشیِ دسػنتِ
صتاى ٍ کَؿؾ تنشای گؼنتشاًذىِ نى ینا ٍ ،تضسگذاؿنتِ ایني گٌدیٌنِ ی هشدهنی کٌـنی
هیْي دٍػتاًِ اػت (الًگؼتي ٍ پتی اػتاًتیک)44 :2014 ،؛ صیٌؼاى ،دسػت ػنخيگفنتي ٍ
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دسػتًَؿتيِ صتاىِ هلی تٌْا کٌـی نهَصؿی ًیؼت ،تاالتش اص نىً ،وایناًگشِ هنیْيدٍػنتی
اػت؛ پغ کٌؾّای صتاًی کٌؾّای ػیاػی ّؼتٌذ (تلَگا ٍ تاهغ.)774 :2014 ،
 -2پيط مدَ ی بدخيم

گیتیِ اختواعی ٍ ػیاػی ّوَاسُ تا سخذادّنای فنشاٍاى سٍتنِسٍ هنیؿنَد .سخنذادّا ٍ
پیـاهذّا ،گشزِ ًـاًِی پَیاییِ خاهعِ ّؼتٌذ ،گاّی ،دسدػشػاص هیؿًَذ ٍ هنشدم سا اص
تْضیؼتی تاصهیداسًذ؛ زٌیي پیـاهذّایی سا «پیـاهذّای تذخین» هیًاهٌذ .پیـاهذِ تنذخین
سّیافتی تشای پیتشدى تِ دگشدیؼیّای تضس ٍ پشپیاهذ اػت (ػناى ٍ یاًنگ.)1 :2016 ،
ایي سّیافنت سا ،کنِ ػنخي اص «ػنشدسگوی ٍ نؿنفتگیای ػنتش » داسدً ،خؼنتیي تناس
ّاسػت سیتل ،دس دِّی .1960م ،دس ادتیا ِ هشدمؿٌاػی ٍ هذیشیت پذینذ نٍسد؛ ػنپغ
ایي سّیافت تِ دسٍىِ سؿتِ ّای دیگش سخٌِ کشد (تَکاًي.)5 :1992 ،
تٌیاىگزاساىِ ایي سّیافت ،دس نغاص ،تنِ تشسػنیِ ػناهاًِّنای 1خنشد پشداختٌنذٍ ،لنی
اًذکاًذک ،اص ایي سّیافت تشای پیـاهذّای گًَاگَى تْشُ گشفتٌذ (کناهي ٍلنغ اػنتشالیا،
)3 :2007؛ صیشا دسیافتٌذ کِ تشخی اص پیـاهذّایی کِ ػیاػتگزاساى تا نًْا ػشٍکاس داسًنذ،
تِ ػشؿت ،دگشػاى اص پیـاهذّای علَم عثیعی ّؼتٌذ؛ نًاى دسیافتٌذ کِ هؼنائل فشنیٌنذِ
ػیاػتگزاسی ،تِ ػشؿت ،تذخین ّؼتٌذ (سیتل ٍ ٍتش.)155 :1973 ،
پیـاهذّای تذخین دس تشاتشِ پیـاهذّای خَؽ خین یا سام هعٌا هییاتٌنذ .پیـناهذّای
خَؽخین سا هیتَاى ؿٌاخت ٍ تشایـناى تنِ ساّکاسّنای زٌنذی سػنیذ ٍ نًْنا سا تنِ
ؿیَُّای ػٌتی گـَدٍ ،لی پیـاهذّای تذخین سا ًویتَاى تش پایِی سّیافتّای پیـیي
ٍ خغی ،تِ ؿیَُای پیشٍصهٌذاًِ گـَد؛ صیشا پیسیذًُ ،اسٍؿني ،ػنتیضتشاًگیض ٍ ،دس ینک
ٍاطُ «سام ًـذًی» ّؼتٌذ .ایي پیـاهذّا دس تشاتشِ ساّکاسّا ایؼتادگی هیکٌٌذ ٍ تنذتش نىکنِ
ّیر ساّکاسِ تْیٌِای تشای نًْا یافت ًویؿَد؛ تٌاتشایيّ ،یرگاُ ،صدٍدُ ًونیؿنًَذ ٍ دس
تْتشیي حالت ػاهاىدّی هیؿًَذ؛ اص ایيسٍی« ،ایؼتًاپزیشًذ» ٍ پایاى ًونییاتٌنذ ،گشزنِ
ؿایذ ،اًذکی فشٍکؾ کٌٌذ ٍ دس کَتاُصهاى ،ساًذُ ٍ خاهَؽ ؿًَذ ،دٍتاسُ تاصهیگشدًنذ
(تشهیننش ٍ دیگننشاى680 :2015 ،؛ تتننی ٍ ؿننیخاسد .)21 :2010 ،اص دیگننش ٍیظگننیّننای اینني
پیـاهذّا نى اػت کِ کٌـگشاىِ تیؿواسی سا دسگیشِ خَد هیکٌذً ،ـاًِای اص سخذادّای
دیگش اػت ،اًذیـوٌذاى تش ػش زشاییِ پذیذاسیِ نًْا ّنسأی ًیؼتٌذ ٍ ،دس پشداختيِ تذاى،
تِ ّیر سٍی ،تشًاهِسیضاى ًثایذ دزاسِ لغضؽ ٍ ًادسػتکاسی ؿًَذ (تتی.)1176 :2008 ،
1. Systems
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پیـاهذّای تذخین ّویـگی ًیؼتٌذ ،تلکِ دػتِای اص سخذادّای خیشُػش ّؼتٌذ کنِ
دس یک «تؼتشِ اختواعیِ پَیا» پشٍسؽ هییاتٌذ؛ اص ایي سٍی ،ؿٌاختِ نًْا ًیاصهٌذِ ؿٌاختِ
تؼتشّاػت (سیسی)1 :2013 ،؛ تِ گفتِای دیگش ،ایي پذیذُّا ،خَدتِخَد ،تذخین ًیؼتٌذ،
تلکِ تؼتشّایی ّؼتٌذ کِ نًْا سا تِػَی پایاىًاپزیشی ٍ ػتیضتشاًگیضی هیتشًذ (تنَس ٍ
هک هال.)200 :2014 ،
گشزِ ،گـَدىِ ایي دػت گشفتناسیّنا تؼنیاس دؿنَاس اػنت ،اهنا ًاؿنذًی ًیؼنت؛
تِگًَِای کِ پیکاس تا نًْا ًِ تِ ؿیَُّنای پیـنیيِ ػیاػنتگزاسی تلکنِ تنِ ًگنشؽّنای
ًَنٍساًنِ هاًٌنذِ ساّثنشدِ «ّوکنناسیخَیاًنِ» ًیاصهٌننذ اػنت (ساتننش  .)1 :2000 ،زنناسُی
پیـاهذّای تذخین دگشدیؼیِ ػاختاسی ،پٌذاسی ٍ ،سفتاسی اػت ٍ اص سّگزسِ دگشدیؼی
دس «خْاىتیٌیّای ؿْشًٍذاى» اػت کِ هیتَاى نًْا سا گـَد (یاکَتؼي ٍ دیگنشاى:2016 ،
)761؛ اص ایيسٍی ،گـَدىِ زٌیي پیـاهذّایی دس گشٍِ «یادگیشی» ٍ ّنًَایی تا فشٌّگ ٍ
ادب ٍ پشّیض اص تیگاًگی تا نى اػتّ .نزٌیي ،دلتؼنتگی ؿنْشًٍذاى تنِ «داساینیّنای
ّواًٌذ ٍ دیشیي» تؼیاس تایؼتِ اػت .دس ایي هیاى ،تِ ػاختاسّای پَیا ٍ پاػخگَیی ًیناص
اػت تا تا اًدام دادىِ َّؿوٌذاًِی کاسٍیظُّای خَد ،سخذادّای نصاسًذُ سا تـٌاػنٌذ ٍ
ؿْشًٍذاى سا تِ دگشدیؼیِ سفتاسی تشاًگیضاًٌذ.
تش پایِی گفتِّای تاال ،اص ایي سّیافنت تْنشُ هنیگینشین زنَى  -1صتناىِ پاسػنی اص
ػاصُّای ػتش کیؼنتیِ ایشاًنی اػنت ٍ ایشاًنی تنَدى دسگنشٍِ پاسػنیداًؼنتي اػنت.
 -2تشنًین تا ًـاى دّین کِ تَدُّای ًـؼتِ تش پیکشُِ صتناىِ پاسػنی تنَدُّنایی تنذخین
ّؼتٌذ ٍ تشخی اص گضاسُّای پیؾگفتِ ؿذُ ،دستاسُی نًْا ًیض سٍاػت .تشای ًوًَِ ،ایني
تَدُّا  -1ایؼتًاپزیشًذ ٍ تؼتشّایی زٌذ نًْا سا پنیؾ هنیتنشد  -2پیاهنذّای ًناگَاسِ
ی گـَدًـناى ػنخت اػنت ٍ
فشٌّگی ن اختواعی داسًذ -3 .سػنیذى تنِ ساّکناس تنشا ِ
ػشاًدامً -4 ،یاصهٌذِ ساّثشدّای ّوکاسیخَیاًِ ٍ تاصاًذیـاًِاًذ .تش پایِی ایي گضاسُّا،
ًوَداسِ صیش سٌّوای ها دس پیگیشیِ ًگاسؽِ ایي ًَؿتاس اػت:
پیکزُی
ّستي ٍ
کیستي

تستز ٍ سهیٌِ

پیکزُی ستاىِ پارسي
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رٍضيساسی :دس ایي ًوَداس ،گشدیّای ػشخسًگ ًـاى اص تَدُّای ًـؼتِ تش پیکشِ
صتاىِ پاسػی (گشدیِ نتیسًگ) داسًذ کِ تؼنتش ٍ صهیٌنِّنایی (گنشدیِ هـنکی) نًْنا سا،
پایاىًاپزیش ،پیؾ هیتشًذ ٍ ایي پیـشٍیّا ػشاًدام تِ پیکشُی کیؼتیِ ایشاًی هیسػٌذ ٍ
نى سا دگشگَى هیکٌٌذ .نؿکاس اػت کِ پیکشُی فشٌّگیِ دگشگَىؿنذُ ،خنَد ،پیکنشُی
صتاى سا هیخشاؿذ.
ريشِ پضيَص

سٍؽِ ًَؿتاس تَكنیفی ٍ تللیلنی اػنتً .ینض دادُ تنِ ؿنیَُی اػنٌادی ٍ کتاتخاًنِای
گشدنٍسی ؿذُ اػت.
تًصيف ي تحليل
 -1تًدٌَ

یکی اص تَدُّای ًـؼتِ تش پیکشِ صتاىِ پاسػی« ،نصادیِ دسٍىؿذ ٍ کاستشدِ لدامگؼنیختِی
ٍاطگاىِ تیگاًِ» تٍِیظُ هیاىِ ًَتاٍگاى اػت کِ زَى تٌذنبِ ّشدم افضًٍی ،تِ دسیای صتناىِ
پاسػی فشٍهیسیضد .پظٍّؾّا (ّذایت هفیذی ٍ ّوکاساى )151 :1396 ،دستناسُی ؿنیَُی
ًَؿتاس دس پیامسػاىِ تلگشام ًـاى دادُاًذ کِ ایي تَدُ اص تضس تشیي نػنیةّنای کٌنًَیِ
صتاىِ پاسػی اػت ٍ افضٍى تش ًـؼتيِ تش ػشِ صتاىّا ٍ دسٍدیَاسِ ؿنْشّا ،دس دلِ تؼنیاسی
اص ًَؿتاسّای نهَصؿی ًیض خای گشفتِ اػت ،ایي ٌّگاهی اػت کِ ّوِی ایني ٍاطگناى
تشاتشًْادّای دسخَسی تشای خَد داسًذ (ًدفی .)4 :1361 ،دس ًوَداسِ صیشً ،وًَِّنایی اص
ایي ٍاطگاى نٍسدُ هیؿَد:
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ٍاصگاىِ تیگاًِ در ًَضتارّای آهَسضي ٍ فضای هجاسی

(ّذایتهفیذی ٍ ّوکاراى /151 :1396 ،ضزیفي)17 :1396 ،

تَدُی دیگش ؿیَُی ًگاسؽِ «فیٌگلیؾ» تِ هعٌای ًگاسؽِ ٍاطگاىِ پاسػی تا حنشٍف
اًگلیؼی اػت کِ تٍِیظُ دس اًثَّی اص ًَؿنتِّنای ًَخَاًناى ٍ خَاًناىِ صادُی دّنِی
ّفتاد تِ ایيػَ یافت هیؿَد .ایي ؿیَُی ًگاسؽ تشایِ صتاىِ پاسػنی صیناىتناس اػنت ٍ
هی تَاًذ دس نیٌذُ خظِ پاسػی سا دگشگَى ػناصد (خعفنشی ٍ کونالیًْناد )119 :1393 ،دس
صیشً ،وًَِای اص فیٌگلیـیًَیؼی سا هیتَاى دیذ:
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فیٌگلیـی ًَیؼی ،خَد ،ػشنغاصِ پیذایؾِ تَدُای دیگش یعٌی «ؿکؼتًَِیؼنی» اػنت.
ؿکؼتًَِیؼی تِ هعٌای ًَؿتي تِ ّواى گًَِی گفتي اػت؛ دسحالیکِ هیاىِ صتاىِ گفتناس
ٍ ًَؿتاسِ پاسػی ؿکافِ ؿگشفی اػت .ایٌک ،ایي ؿکاف یا هشص اص هیناى تشداؿنتِ ؿنذُ
اػت ٍ تؼیاسی ّواىگًَِ کِ هیخَاٌّذ هیًَیؼٌذ (ؿَّاًی ٍ حؼیٌی .)78 :1397 ،ایني
ؿیَُ ،کِ تِ گشدًِی تلشاى سػیذُ اػت ،تنٍِینظُ دس تشگنِّنای نصهنَىِ داًـندَیاى ٍ
داًؾ نهَصاى ًیض دیذُ هیؿَد (َّؿنٌگی .)37 :1396 ،ؿکؼنتًَِیؼنی ،خنَد ،تؼتشػناصِ
تَدُی «ًادسػت ن ؿلختًَِیؼی» ؿذُ اػت کِ تِ هعٌای ٍاطُّایی ًانؿٌا ،هيدسنٍسدی،
ٍ تیشٍى اص نییي اػت.
اکٌَى ،نؿفتگیِ ؿیَُی اهالیی ٍ فشاٍاًیِ ًادسػت ن ؿنلختًَِیؼنی اص ٍیظگنیّنای
نؿکاسِ صتاىِ ًَؿتاس دس فضایِ هداصی ٍ حتی ًَؿنتاسّای سػنوی اػنت ٍ تنذتش نىکنِ
ًَیؼٌذگاىِ خَاى نییيِ ًگاسؽِ ًادسػت ٍ ًَپذیذِ خَد سا دسػت هیپٌذاسًذ (ؿنَّاًی ٍ
حؼیٌی )78 :1397 ،کِ ایي خَد نػیثی تیزَى ٍزنشا تنشای صتناى ٍ ادبِ پاسػنی اػنت
(رٍالفقاسی .)6 :1396 ،تنشای ایني تنَدُ هنیتنَاى ًوًَنِّنایی نٍسد کنِ الثتنِ هـنتی
اص خشٍاسًذ:
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ًَضتارّای ًادرست ٍ ضکستِ
عمانت

یهموقه
هاییهص
کهحال
هیچینی

اینک
بمن
ربتی
نداره
لدفن

مصلن

نادرست-
شکستهنویسی
قساس

عجیجم

وعضی

خاهش
خدافظ

تِ تاٍسِ کاسؿٌاػاى« ،ایي عاسضِّا تِ هعٌای ٍاقعی کلوِ عاسضِ ّؼتٌذ» ٍ تش تؼنتشّای
پشؿواسی هیسٍیٌذ ٍ تِپیؾ هیسًٍذ .ایٌک ،تْشِ ؿٌاػاییِ تؼتشّای پیؾساى هیکَؿین.
 -2بستزَ ی ایستو پذیزی
 -1-2پىداضتَ

ًخؼتیي تؼتشِ پیؾتشًذُی ایي تَدُّا سیـِ دس «سٍاىؿٌاػیِ اختواعی» داسد کنِ تشخنی
هٌؾ ّا ٍ تاٍسّنای ایشاًیناى سا دس تشهنیگینشد .یکنی اص ایني هنٌؾّنا «افؼنَىصدگنیِ
خشدخاهاًِ» اػت کِ ًـاى اص یک «اًگاسُ» یا «ًگشؽ» داسد ٍ تنذیي هعٌاػنت کنِ صینشِ
فـاسِ فشنیٌذِ خْاًیؿذى ٍ خَد سا ؿْشًٍذی خْاًی پٌذاؿتي اص ینکػنَ ٍ ًانگناّی اص
ًغضی ٍ پشهغضی ٍ ؿیَاییِ صتاىِ پاسػی اص ػَی دیگش ،تشخیً ،وَدّای فشٌّگِ خنَد سا
«پؼتتش» ٍ «تٌکهایِ» ٍ ًـاًگاىِ فشٌّگیِ دیگشاى سا «تشتش» ٍ «پشهایِ» هیاًگاسًذ کِ دس
تاٍسِ ًاسٍای «تاکالع تَدىِ صتاىِ تیگاًِ تٍِیظُ اًگلیؼی» ٍ «تیکالع تَدىِ صتاىِ پاسػی»
ًوایاى هیؿَد .ایي افؼَىصدگی تؼیاسی سا هی تاٍساًذ کنِ کاستؼنتِ زٌنیي ؿنیَُّنای
ًَؿتاسی ساُِ سػیذى تنِ افتخناس ٍ تضسگنی اػنت ٍ صیٌؼناى ،حنغِ خنَدتضس تیٌنی ٍ
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ًَؿذگی سا تشهیاًگیضاًذ؛ تِ دیگش ػخيّ ،نًَا تا ػیوپؼَى (ػیوپؼَى ،)14 :2008 ،ایي
کٌؾّای صتاً ی کٌـی تشای تِ دػت نٍسدىِ خایگاُ ٍ پایگاُ دس خاهعِ اػت ٍ تؼنیاسی
هیاًگاسًذ کِ اگش زٌیي سفتاس ًکٌٌذ ،گشٍُِ ّنػاالى نًْا سا ًخَاٌّذ پزیشفت (ؿناّشخی،
)5 :1397؛ اص ایيسٍ ،افؼَىصدگیِ خشدخاهاًِ تؼتشی تشای سخٌِگشیِ تیؾتش ایي تَدُّنا
تِ دسٍىِ صتاىِ پاسػی اػت (ّذایت هفیذی ٍ ّوکاساى.)151 :1396 ،
ٍیظگیِ دیگش« ،تیواسیِ تنی تعلنثی تنِ صتناىِ پاسػنی» اػنت (هنؤهٌیؿنشی:1396 ،،
 )www.Migna.irکِ تش پایِی نى ،تشخی تا ًگاّی فشٍکاػنتگشایاًنِ تنِ صتناىِ پاسػنی،
هی پٌذاسًذ کِ صتاى ّشگض ًیاص تِ نهَصؽ ًذاسد ٍ هشدم ،خَدتِ خَد ،تذاى خَ هیگیشًنذ.
زٌیي پٌذاؿتی تِ نػاىگیشیِ خاًَادُّا دس ینادگیشیِ صتناًیِ کَدکناى ٍ زـننپَؿنی اص
دٍساىِ حیاتیِ یادگیشیِ صتاى هیاًداهذ ٍ اینيگًَنِ اػنت کنِ داًنؾنهنَصاًی پنشٍسؽ
هی یاتٌذ کِ نگاّیِ دسػتی اص ایي صتاى ًذاسًنذ ،تنا ٌّشّنایِ صتناًی ٍ ادتنی ًانؿنٌا ٍ ،اص
خَاًذى ٍ ًَؿتي ًاتَاىاًذ؛ تشسػی ّای فشٌّگؼتاىِ صتاى ٍ ادبِ پاسػی ًـناى اص زٌنیي
ًاگَاسی داسد.
تًاومىدیَ

مي وگيه اس 111

ًَضتي

53/37

خَاًذى

50/15

گفتي

62/64

ضٌیذى

55/84

(فزٌّگستاىِ ستاى ٍ ادبِ پارسي.)www.tasnimnews.com :1395 ،

اص ًگشُّای ًادسػتِ دیگش نى اػت کِ «صتاىِ پاسػی ًیاص تنِ نهنَصؽ ًنذاسد»« ،ایني
صتاى اسصؽِ خْاًی ًذاسد»« ٍ ،تْتش اػت تِخای نى صتاىّای سٍصِ داًؾ فشاگشفتِ ؿنَد».
تشایِ ًوًَِ ،دس ًظشػٌدی اص خاًَادُّا دس پاػخ تِ ایي پشػنؾ کنِ «نینا تواینل داسینذ
فشصًذتاى دس دتیشػتاى سؿتِی علَمِ اًؼاًی سا اًتخاب کٌذ » 71 ،دسكذ گضیٌِی «ًنِ» سا
تشگضیذًذّ .نزٌیي 10 ،دسكذ اٍلَیت سا تِ صتاىِ اًگلیؼی ٍ تٌْا  5دسكذ اٍلَیت سا تِ
صتاىِ پاسػی دادًذ (فاضلی ٍ اسدتیلنی)459 :1393 ،؛ صیٌؼناى ،زٌنیي ًگنشُّنایی زنشتؾِ
ّشاعاًگیضِ اًگلیؼی گشایی سا تش پاسػیگشایی دس پی داؿتِ اػنت (ثونشُ)15 :1391 ،؛ دس
ایي ساػتا ،صتاىِ اًگلیؼی تِنساهی خایگاُِ خَد سا دس تذًنِی خاهعنِی ایشاًنی اػنتَاستش
هیػاصد ٍ افضٍى تش دػتگاُِ نهَصؽِ سػوی ،تِ کَدکؼتاىّا ًیض ساُیافتنِ ٍ تنِ ػنٌدِای
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تشای پذساى ٍ هادساى تْشِ گضیٌؾِ نهَصؿگاُّا ٍ کَدکؼتاىّا دسنهذُ اػت (نقاگنلصادُ ٍ
داٍسی .)179 :1393 ،ایي پٌذاسُ ،کِ داًؼتيِ صتناىِ اًگلیؼنی ػنَدهٌذتش اص داًؼنتيِ صتناىِ

پاسػی اػت ٍ نیٌذُای دسخـناى تنِ اسهغناى هنینٍسد ،خناًَادُّنا سا ٍاداؿنتِ تنا تنِ
فشصًذاًـاى ایي صتاى سا تیاهَصًذ؛ اص ایيسٍ ،خاًَادُّای ایشاًی دستاسُی اسصؽ ٍ خایگاُِ
صتنناىِ پاسػننی پٌننذاسُی ؿننایاًی ًذاسًننذ (فاضننلی ٍ اسدتیلننی .)459 :1393 ،تننشایِ ًوًَننِ،
(داٍسیاسدکاًی ٍ ّوکاساى )81 :1389 ،دس پظٍّؾِ هیذاًیِ خنَد ًـناى دادُاًنذ کنِ 31/6
دسكذ اص پاػخدٌّذگاى دس تشاتشِ  32/4دسكذً ،گشؿی هٌفی تِ صتاىِ پاسػنی داسًنذ ٍ اص
ػَی دیگشً ،گشؽّا دستاسُی صتاىِ اًگلیؼی ًیض هثثت اػت .تشایِ ًوًَنِ 85/4 ،دسكنذ
گفتِاًذ کِ داًؼتيِ صتاىِ اًگلیؼی تش داًؾِ ندهی هیافضاینذ ٍ  66//4دسكنذ اًگلیؼنی سا
صتاىِ صیثایی داًؼتِاًذ.
دس پایاى ،هیتَاى گفت کِ اص دسیسِی سٍاىؿٌاختیٍ ،یظگیّای فشٌّگنی ن سٍاًنیِ
صیش زٌیي تَدُّایی سا ،ایؼتًاپزیش ،پیؾ هیساًٌذ:
 تؼیاسی اص خاًَادُ ّا اًگیضُ ٍ صهاىِ تؼٌذُ تشای تضسگذاؿتِ داؿنتِّنای فشٌّگنیخَد ًذاسًذ.
ی زٌناى هاینِای
گ خنَیؾ سا داسا ِ
ي اًگینضُ ٍ صهنا ِى تؼنٌذُ ،فشٌّن ِ
 حتی تا داؿت ًِوی داًٌذ کِ تذاى دل تٌذًذ؛ اص ایيسٍی ،سؿتِّای پیًَذنفشیي هیاىِ فشٌّگِ هلنی
ٍ تشخی ؿْشًٍذاى اص ّن گؼیختِ اػت (ؿشفی.)45 :1385 ،
 -2-2دستگ ٌِ آمًسشيپزيرش

تخؾِ تضسگی اص ایي تَدُّا تشنیٌذ ًانگاّی اص صتاىِ پاسػی اػت کنِ خنَد سیـنِ دس
ػاختاسِ نهَصؿیِ ًاکاسنهذ داسد .تا ٍخَدِ اّویتِ خایگاُِ نهَصؽٍپنشٍسؽ دس ؿنکَفایی
هشدم ،ؿَستختاًِ ،زٌیي ًْادی دس اینشاى تنا کاػنتیّنایِ فشاٍاًنی سٍتنِسٍػنت هاًٌنذِ
«ًاّوخَاًی هیاىِ اتضاسّا ٍ نسهاىّا»؛ صیٌؼاى ،نىگًَِ کِ ؿایؼتِ اػت تنِ صتناىِ پاسػنی
ًگشیؼتِ ًویؿَد .کاػتیّای نهَصؿی دستاسُی صتاىِ پاسػی دٍ دػنتِ اػنتً .خؼنت،
ًَؿتاسّای نهَصؿی .دٍم ،نهَصگاساى.
ًَؿتاسّا ٍ ؿیَُّای نهَصؿیِ ایي صتاى دس نهَصؿگاُّا ًاسػاییّنای صتناىؿنٌاختیِ
فشاٍاًی داسًذ ٍ تشنٍسًذُی خَاػنتّنای نهَصؿنیِ ًیؼنتٌذ .دسٍىهاینِی ًَؿنتاسّای
نهَصؿیِ صتاىِ پاسػی دس صًذگیِ سٍصهشُ تِ کاس ًوینیذ (ػثضٍاسی ٍ هلونذی)65 :1393 ،
ٍ تِ دلصدگیِ داًؾنهَصاى اص نى هیاًداهذ .تنشایِ ًوًَنِ ،دس ًظشػنٌدیای کنِ اص 100
داًؾنهَص دس دُ هذسػِ اًدام ؿذُ اػت 34 ،دسكذ تِ دسعِ ادتیا اتنشاصِ تنیعالقگنی
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کشدًذّ .نزٌیي 67 ،دسكذ تِ ایي پشػؾ کِ «نیا دٍػت داسیذ دس داًـنگاُّنا ادتینا ِ
فاسػی تخَاًیذ » پاػخِ هٌفی دادًذ (فاضلی ٍ اسدتیلی.)459 :1393 ،
ًاسػاییِ دیگش ،داًؾ ٍ تیٌؾِ نهَصگاساى اػنت .پنظٍّؾّنای هینذاًی (ػنثضٍاسی ٍ
هلوذیً )65 :1393 ،ـاى هیدّذ کِ تیـتشِ نهَصگاساىِ صتاىِ پاسػی دس داًـگاُّا نهَصؽِ
صتنناىؿٌاػ نی سا تننِ ؿ نیَُای کاسؿٌاػنناًِ ًو نیتیٌٌننذ ٍ دس نهننَختيِ صتنناىِ پاسػننی تننِ
داًؾنهَصاى ًاتَاىاًذ ٍ تا ؿَسی ًاتؼٌذ ایي سؿتِ سا هینهَصاًٌذ .تؼیاسی اص نهَصگناساى
دس تشاتشِ کاستؼتِ سٍؽّای سٍصنهذ ایؼتادگی هی کٌٌذ .تشنیٌذِ تَدىِ زٌنیي نهَصگناساًی
پشٍسدىِ فشصًذاًی اػت کِ اص صتاىِ پاسػی ٍ ػاختِ دسػتِ نى دٍس هنیؿنًَذ (تْنضادی،
 .)13 :1396دس پایاى ،کاػتیِ تضس ِ دػتگاُِ نهَصؿی نى اػت کِ فشاگینشاى سا تنِ ػنوتِ
«یادػپاسی» تا نسهاىِ گزؿتي اص ػذِ نصهَىّای زْاسگضیٌِایِ کوشؿکي سٌّوَى هیؿنَد
ًِ «دسًٍیػاصیِ پایذاس» یا «یادگیشی» تا نسهاىِ تِکاسگیشی دس فشنیٌذِ صًذگی کنِ خنَد اص
سیـِّای تٌیادیيِ ایي تَدُّاػت (فاضلی ٍ اسدتیلی.)459 :1393 ،
 -3-2رس وٍَ

پیؾساىِ ًیشٍهٌذِ دیگش زیشگیِ فٌاٍسیّا ٍ سػاًِّای نگاّیافضاػت (کاػنتلض:1380 ،

 .)59سػاًِ ّای خْاًگیش تخؾِ ػتشگی اص کٌؾ ّای صتاًی سا ػاخت هی دٌّذ .دٍ دػنتِ
اص سػاًِّای پیؾساىِ تَدُّای صتاىِ پاسػی زٌیياًنذً :خؼنت ،سػناًِّنای دینذاسی ٍ
ؿٌیذاسی .دٍم ،سػاًِ ّای پیًَذی .تَاىِ ایي سػاًِ ّا تِاًذاصُای اػت کِ تشخی گفتِاًنذ
صتاىِ پاسػی سٍصگاسِ دزاسنهذى تِ ػشًَؿتِ ؿَهی سا ػپشی هی کٌذ (علیخاًی ٍ دیگنشاى،
.)169 :1396
سػاًِ ّای دیذاسی ٍ ؿٌیذاسیِ ّوگاًی ،تنا گـنَدىِ دسِ ؿنلختِ گنَیی ،تَدهناغی ٍ
خَیذُ ػخي گفتي ،گفتاسّای کلیـِ ای ٍ صینادُ خَدهناًی ،نٍاّنا ٍ ًَاّنای گفتناسیِ
ًادسػت ٍ گَؽ نصاس (ػویعیگیالًنی )1 :1382 ،سیـنِی صتناىِ پاسػنی سا هنیػنَصاًٌذ.
كذاٍػیوا ،تا دٍسی اص صتاىِ هعیاس ،زٌذی اػت کِ صتاىِ تخـی اص تشًاهنِّنا سا گفتناسی
کشدُ ٍ ؿکؼتِگَیی ن ًَیؼی سا تا تْشُگیشی اص ٍاطگاىِ تیگاًِ سٍاج هیدّذ .افنضٍى تنش
ایي ،ایي سػاًِ ّا ًوایـگاّی تشای افشاد تیگاًِ اص صتاىِ پاسػی اػت ٍ ّن ایٌناى اًنذ کنِ
الگَیِ صتاًی هشدم هی ؿًَذ .تنِ تناٍسِ تشخنی اص پظٍّـنگشاىِ صتناى ،دس ػناصهاىِ تیـنتشِ
سػاًِ ّا ػاختاسی تنشای نهنَصؽِ دسػنت ًَیؼنی دینذُ ًونی ؿنَد (ؿنکشاللْی:1395 ،
.)http//garegin.blogfa.com
دس ػَی دیگش ،سػاًِّای هاَّاسُای ّؼتٌذ کِ ػخيگفتيِ ًاتٌْداسِ لنغنًدلؼنی ٍ
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صتاىِ تیگاًِ تِ ٍیظُ اًگلیؼی سا سٍاج هی دٌّذ .ایٌک ،هاَّاسُ ّا تِ ػادگی دس خناًَادُ ّنا
سخٌِ کشدُاًذ .تشسػیّا ًـاى هیدّذ کِ دس خَصػتاى تا صهاًی کِ کَدکناىِ عنشبصتناىِ
ایي اػتاى دیذُ تِ سػاًِّای دسًٍی هیداؿتٌذ ،پاسػی سا تِخَتی هینهَختٌنذٍ ،لنی تنا
ساُیاتیِ هاَّاسُ ّا تِ دسٍىِ خاًَادُّا ،فشاگیشیِ صتاىِ پاسػی دس کَدکاى تا کاػتی سٍتِسٍ
ؿذ ،ایي ٌّگاهی اػت کِ تش ؿواسِ کَدکاًی کِ تا سػاًِّای هاَّاسُای ّوشاُ هیؿنًَذ،
افننضٍدُ هننیؿننَد (رٍالفقنناسی)www.tasnimnews.com :1395 ،؛ تننِ ػننخٌی ،هنناَّاسُّننا
ّوسٌاى خایگاّی تشخؼتِ دس هیاى خَاًاى ٍ ًَخَاًناى داسًنذ ٍ دگشدیؼنیّنای طسفِ
فشٌّگی سا دس نًاى داهي صدُ ٍ خَاٌّذ صد کِ خَد زالـی تٌیادیي فشاسٍی دٍلت اػنت
(اػواعیلی ٍ ًلشاللْی139 :1394 ،؛ یاٍسی ٍ كلَاتیاى.)157 :1396 ،
فشاػَی ایي دٍ ،سػاًِ ّای پیًَذی زَى تلگشام ٍ فیغ تَک هیذاى داسی هیکٌٌذ کنِ
هیاىِ ًًَْاالى تؼیاس پشکاستشد ٍ سٍ تِ گؼتشؽ ّؼتٌذ .ایني سػناًِ ّنا تنَدُ ّنای صتناىِ
پاسػی سا تیـتش اص سػاًِّای ؿٌیذاسی ٍ دیذاسی پیؾ هیتشًذ؛ صیشا:
 ندهیاى ًاگضیش اص استثاط ّؼتٌذ ٍ ایي سػاًِّا نى سا ؿذًی هیکٌٌذ. اتضاسی تشای کیؼتییاتی ٍ ؿٌاػاًذىِ خَد تِ دیگشی ّؼتٌذ. ًوایـگاّی تشای خَدًوایی ّؼتٌذ. هیذاًی ّؼتٌذ کِ تِػادگی هیتَاى دس نى دػت تِ کٌؾِ ًَؿتاسی صد. هیذاًی تشای ػشگشهی ،خَؽگزساًی ،کٌدکاٍی ٍ داػتاىپشداصی اػنت؛ صیٌؼناى،تؼیاس گیشاػت.
تش پایِی فشاگیشیِ ایي سػاًِ ّا ،اثشتخـیِ نًْا ًیض افضایؾ یافتِ اػنت .تنشایِ ًوًَنِ،
یکی اص نهَصگاساى دستاسُی ًاگَاسیِ صتاًیِ سػاًِ ًَؿتٍ« :قتنی تنِ داًنؾ نهنَص گفنتن
تِ خای «اكالً» ًٌَیغ «اكي»» پاػخ دادّ« :وِ خا ایي گًَِ هی ًَیؼٌذ ».گفتن «هٌظنَس
اص ّوِ خا کداػنت » گفنت« :تلگنشام ٍ دیگنش ؿنثکِ ّنای اختوناعی( ».فتنایی:1395 ،
 .)http//garegin.blogfa.comایي ًوًَِ ًـاًِی «سػاًِای ؿذىِ داًؾِ صتاًی» اػت؛ یعٌنی
ایٌک سػاًِّا الگَی ًَؿتي ٍ خَاًذى ؿذُاًذ (هٌلَسیؿاد.)12 :1391 ،
دس پایاى ،تایذ گفت کِ سػاًِّا تِػَی اػتَاسػاصیِ صتاًی هنیسًٍنذ کنِ تنِ دٍس اص
نییيِ صتاىِ پاسػی اػنت؛ صینشا کناستشاى ،دس هینذاىِ سػناًِای ،تْنای زٌنذاًی تنِ اسصؽِ
پاػذاسی اص صتاىِ پاسػنی ًونی دٌّنذ ٍ اص ایني سٍ ،دگشگنًَی ّنای تٌینادیي دس ؿنیَُ ی
ًَؿتاسی ٍ گفتاسیِ صتاىِ پاسػی فشخاهی ًاگضیش اػت (علیخاًی ٍ دیگشاى.)169 :1396 ،
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 -3دضًاریِ چ رٌس سی

اص دیگش ًـاًِ ّای تذخیوی ِایي تَدُ ّا ،دؿَاسیِ زاسُ ػاصی اػت .یافتيِ ساّکناس تنشای
ایي تَدُّا ػادُ ًیؼت؛ زَى پیـاهذّایی پیسیذُ ،صهاىتش ،تَاىفشػا ٍ ،ػشدسگنػناصًذ.
 -1پیسیذُاًذ؛ صیشا ّیر ّنسأیی دستاسُی نًْا دیذُ ًویؿَد -2 .صهاىتش ّؼتٌذ؛ صیشا تنِ
گفتِی کاسؿٌاػاى ،تیؾ اص كذّضاس ٍاطگاىِ تیگاًِ دس صتاىِ پاسػی داسین کِ تاینذ تشاتشیناتی
ؿًَذ .فشٌّگؼتاى تشای ّ 30ضاس ٍاطُ تشاتشػاصی کشدُ اػت .تا ایي سًٍذً ،ضدیک تنِ 50
ػال صهاى هیتشد کِ ّوِی ایي ٍاطگاى تشاتشیاتی ؿًَذ -3 .تَاىفشػنا ٍ ّضیٌنِتشداسًنذ؛
صیشا ؿتابِ سُ یاتیِ ٍاطگاىِ تیگاًِ تِ دسٍىِ هشصّای صتاىِ پاسػی تیـتش اص ؿتابِ کاسػاصیِ
فشٌّگؼتاى اػت .اص ػَی دیگش ،ایي ٍاطگاى ،تؼی صٍد ٍ ؿتاتاى ،تنِ هغنض هنشدم سخٌنِ
هی کٌٌذ ٍ صیٌؼاى ،صدٍدًـاى ػخت هی ؿَد -4 .ػشدسگن کٌٌذُ اًنذ؛ صینشا تیـنتش ،ایني
خَاًاى ٍ ًَخَاى اًذ کِ تا ایي تَدُ ّا ػشٍکاس داسًذ .ایي ٌّگاهی اػت کِ ًِ هیتَاى اص
دػت یاتیِ خَاًاى تِ نًْا خلَگیشی کشد ٍ ًِ هی تَاى ّشصسفتيِ صتاىِ پاسػی سا تنِ دینذُ
ًگشیؼت؛ صیيسٍی ،تیـتش تِػاى دٍساّی اػت کِ ًویتَاى ساُِ دسػت سا تاصؿٌاخت.
ایي تَدُ ّای ایؼت ًاپزیش ،دس گنامِ ًخؼنت ،کظػناختی ٍ تیوناسیِ صتناىِ پاسػنی ٍ
ػشاًدام هنش ِ نى سا دس پنی هنینٍسًنذ (اینَتی ٍ دیگنشاى)29 :1395 ،؛ تنِ دیگشػنخي،
پیـشفتِ ایي تَدُّا صتاىِ پاسػی سا اص ؿکَُ ٍ تثاسهٌذیِ خَد تْی هنیکٌنذ کنِ پنظٍاکِ
فشٍپاؿیذى نى ،پیکشِ خاهعِ ،فشٌّگ ٍ ،کیؼتی سا خَاّذ لشصاًذ.
 -4پي مدضى سی

اص دسیسِی پیاهذؿٌاػی ًیض تذخین تَدىِ تَدُّا ًوایاى هنیؿنَد .تنَدُّنای یناد ؿنذُ
پیاهذّای صیش سا تش ّؼتی ٍ کیؼتیِ ایشاًی داسًذ.
 -1-4ميدان ي مىص

تَدُّا یا کٌؾّای صتاًیِ زٌذگاًِ ًـاى اص ػاختیاتیِ یک «هیذاى» یا «تاصاسِ صتناًیِ»
تشخَسداس اص نییي یا ٌّداسِ ٍیظُ داسًذ کِ «ػاختهٌنذ» اػنت؛ یعٌنی صتناىٍسصاى نى سا
نفشیذًذ .دس ایي هیذاىِ صتاًی ،صتاىٍسصاى ًاگضیش اص پاػذاؿتِ ٌّداسّای زیشُ تنش هینذاى
ّؼتٌذ کِ فشخنام نى «فشٌّنگپنزیشی» اػنت (تاهـنادی)17 :1394 ،؛ تنِ دیگنش ػنخي،
پایذاسیِ ایي کٌؾ ّنای صتناًی ،دس زْناسزَبِ هینذاىِ صتناًی ،سُیناتیِ نًْنا تنِ ػناهاىِ
اًذیـگاًیِ کاستشاى سا دس پی خَاّذ داؿت ٍ صیٌؼاى ،تِ ٌّداس هیًوایاًذ ،خشدِ ساػتیي
اًگاؿتِ هیؿَد ٍ ،تِػاىِ «خَی ٍ هٌـی» خذاییًاپزیش دس ّؼتی نًاى دسهینیذ.
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 -2-4خًی ي داوص

دسًٍیؿذىِ ایي کٌؾّایِ صتاًی ،ػَی دیگشِ ایي هیذاىِ صتاًی یعٌی «ػناختاسدّی» سا
تشخؼتِ هیػاصد .ایي هٌؾْ گفتواًی الگَدٌّذُ اػت کِ کٌؾِ ندهیاى سا ػاخت هیدّنذ
ٍ نًاى سا تِ کاستشدِ زٌیي کٌؾّای صتناًی ٍاهنیداسد؛ صینشا ًیاصهٌنذِ پنزیشؽ دس هینذاىِ
اختواعی ٍ دس پیًَذِ تا دیگشاى ّؼتٌذ؛ ٍگشًِ ،اص هیذاى تیشٍى ساًذُ هیؿًَذ؛ سٍؿنيتنش
نىکِ ،کاستشاى زًَاى کاالیی هیؿًَذ کِ ًاگضیش اص فشٍؽِ صٍدٌّگامِ خَد دس ایني تناصاسِ
صتاًی ّؼتٌذ .اسصؿوٌذپٌذاؿتيِ تَدى دس ایي تاصاسِ صتاًی ،خَد ،تِتذسیح صهیٌِی «داًنؾ»
هیؿَد ٍ ّشنیٌِ ،صتاىؿٌاػیِ دسػت سا دؿَاس هیکٌذ (ؿَّاًی ٍ حؼیٌی.)75 :1397 ،
 -3-4بيگ وگیَ :ستیِ و گطًدٌ ي كيستیِ و راستيه

تاصی دس ایي هیذاىِ صتاًی ،تا ؿیَُی تاصُ ی گفتي ٍ ًَؿنتي ،سًٍنذِ دگشگنًَیِ صتناىِ
پاسػی سا ؿتاب هیدّذ ٍ ًؼلی هینفشیٌذ کِ تا تَدِ ساػتیي ٍ تٌیاىّای ایي صتاى تیگاًنِ
هیؿَد .تیگاًِؿذى تا ایني صتناى ،ؿنٌاختؿٌاػنیِ ندهیناى سا دؿنَاس هنیکٌنذ ٍ تنذاى
هیاًداهذ کِ نیٌذگاى صتاىِ گزؿتگاى سا فشاهَؽ کٌٌذ ٍ ًتَاًٌذ تا گٌدیٌِّای گشاىػٌگِ
ادتی زَى ؿاٌّاهِ ،گلؼتاى ٍ تَػتاى ،هثٌَی ...ٍ ،پیًَذ یاتٌذ (ًدفی4 :1361 ،؛ تْنضادی،
.)13 :1396
گٌدیٌِ ّای ادتی ٍ زاهِّا (اؿعاس) تخؾِ تضسگنی اص کیؼنتیِ ایشاًنی سا هنیػناصًذ.
ٌّشهٌذاى ٍ زاهِػشایاى ًوایاًگشاىِ صیؼتِ ساػتیيِ ایشاًی ّؼتٌذ ٍ تیپٌاُ تنشدى تنِ نًْنا
ًوی تَاى ادب ،کشداس ٍ ،پٌذاسِ ایشاًی سا نصهنَد؛ اص اینيسٍػنت کنِ تشخنی تناٍس داسًنذ
ؾ ایشاًنی تنِ دٍس
تؼیاسی اص ایشاًیاى ؿٌاػٌاهِ ی ایشاًنی داسًنذٍ ،لنی اص فشٌّنگ ٍ هنٌ ِ
هاًذُاًذ (کضاصی .)defapress.ir :1397 ،دس فشنیٌذِ نگاّی اص ًَؿنتِّنای گزؿنتِ ،کیؼنتیِ
سیـِداس سخـٌذگی هیگیشد کِ ّواًا ،سخـٌذگیِ «نصادی» اػنت؛ نصادی ٍ کیؼنتیِ نصاد
ٌّگاهی سخ هی ًوایذ کِ تِ ٍیظگی ّای فشٌّگیِ خَد نگاُ تاؿین ٍ صتناى تنِ ندهنی دادُ
ؿذُ اػت تا تاسیخِ نصادی ؿذًی گشدد (ّاینذگش 298 :1956 ،دس پینشاٍی ًٍنک)1 :1389 ،؛
صیٌؼاى ،تَدُ ّای ًـؼتِ تش پیکشِ صتاىِ پاسػی ،تا صدٍدىِ تَاىِ تاصتناتیِ ایني صتناى ،نى سا
تی گَّش هی ػاصًذ .صتاىِ تی گَّشِ تْی اص تاصتاتٌذگیً ،اتَاى اص نؿکاسػاصیِ ّؼتیِ ایشاًی
اػت .سُنٍسدِ صتاىِ تیگَّش ،فشاهَؽؿذىِ گامتِگامِ خْناىتیٌنیِ تضسگناىِ ًخؼنتیيِ ادبِ
پاسػی ٍ دٍسی اص «یادنٍسیِ» ّؼتیِ ایشاًی اػت.
تاسیخِ نصادی تِ نگاّی اص کیؼتیِ فشٌّگی ًیاص داسد ٍ کیؼتیِ ایشاًیاى دس خْاى هعٌای
خَد سا اص سٍاىِ صتاىِ پاسػی یا «صتاىهٌذی» هیگیشد؛ ٍلی کٌؾّنای زٌذگاًنِی صتناًی،
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پَییذىِ ساُِ ًاصتاًوٌذی اػتّ .ؼتیِ ساػتیيِ ندهی ّؼتیِ تاسیخهٌذ اػت کنِ خنَد سا دس
صتنناى ًواینناى ه نیکٌننذ ٍ ًاصتاًوٌننذی گؼؼننتي اص ّؼننتیِ تنناسیخهٌننذ ٍ فشٍّـننتي دس
«سٍصهشگی» اػت .تش پایِ ی ایي گضًذ ،صتاى ٍسصاى تِ سفتاسکشدى تش پایِ ی سفتاسِ دیگنشاى،
ػپشی کشدىِ صهاىِ صًذگی تش پایِی ّشسٍصگنی ّونشاُ تنا خنَؽگنزساًی ،ػنشگشهیٍ ،
غَتِ ٍسؿذى دس صًذگیِ پیؾپاافتادُ گشفتاس هیؿًَذ ٍ ػشاًدام اص کیؼتیِ ساػنتیيِ خنَد
تیگاًِ هیؿًَذ (ّایذگش 230 :1988 ،دس قشتاًی.)23 :1393 ،
 -4-4اسخًدبيگ وگی ي بیریطگی

دٍسؿذى اص کیؼتیِ نصاد ٍ ساػتیي ًـاىدٌّذُی گًَِای گزاس اص ػشؿنتگشاینی تنِ
ػاصُ گشایی اػت؛ تذیي هعٌا کِ هشدم ّشزِ تیـتش اص ػشؿتِ تناسیخی ٍ فشٌّگنیِ خنَد
تیگاًِ هیؿًَذ کِ فشخامِ نى ،ػاختیاتیِ خاهعِای تْی اص پیـیٌِی فشٌّگی ٍ تناسیخی
اػت ،خاهعِای کِ فاًَى نى سا «تَدىِ تیصیشتٌا» هیًاهذ (فاًَى 103 :1364 ،دس ؿنیشصادی،
)149 :1388؛ تِ ػخٌی ،تَدُّای صتاًی اص تاصنفشیٌیِ اًذیـنِای کنِ ًوایناىػناصِ ّؼنتیِ
ایشاًی اػت خلَگیشی هیکٌذ ٍ اًذکاًنذک ،سیـنِّنای اصخَدتیگناًگی سا هنیدٍاًنذ.
خاهعِی تیسیـِ ػشؿاس اص کیؼنتیّنایِ نؿنفتِ ٍ گؼؼنتِ اص گزؿنتِی نگناّیتخنؾِ
فشٌّگی اػت کِ نیٌذُ ًیض ًخَاٌّذ داؿت (ؿشیعتی 361 ٍ 257 :1361 ،دس سٍؿني:1386 ،
1؛ تْاس ٍ گلؼتاًِ.)95 :1391 ،
 -5-4فزس یصِ َستیِ َمبستٍ

ایي تَدُّای صتاًی ًـاى اص پذیذُای ؿگفت تِ ًامِ «صتاىِ هي» داسًذ کِ تش پاینِی نى
ّشکغ ،فشاخَسِ خَاػتِ خَیؾ ،صتاىِ خَد سا هینفشیٌذ .ایي پذیذُ تنا زٌذگاًنِػناصیِ
صتاىِ پاسػی ٍ تیشٍى تشدىِ نى اص یکذػنتی ،ؿنالَدُیِ خاهعنِای سا هنیسینضد کنِ دس نى
ّشکغ صتاىِ ٍیظُی خَد سا داسد ٍ دیگشاى ًیض اص ؿٌاختِ نى ًناتَاىاًنذ؛ صیٌؼناى ،ینک
صتاىِ ّوگاًی خایِ خَد سا تِ زٌذ خنشدُصتناىِ ًناّوگَى هنیدّنذ (اًذیـنِ13 :1396 ،؛
علیخَاُ .)kabaronline.ir :1395 ،ایي کنٌؾِ صتناًی سا ٍیتگٌـنتایي «خَدصتناًی» (صتناىِ
خلَكی) هیًاهذ ،صتاًی کِ خض ػخٌگَ ٍ ّنصتاًاًؾ ،کغِ دیگشی نى سا دسًونییاتنذ
(فضلی .)115 :1388 ،خَدصتاًی گؼؼتي اص تٌیادی تشیي ٍیظگیِ ندهیاى یعٌی «صتاًوٌنذی»
سا دس پی داسد .هشدهاىِ خاهعنِ ی ًاصتاًوٌنذ اص ؿنٌاختِ خنَد ،دگنشی ٍ ،خْناى ًناتَاى
هیؿًَذ؛ صیشا صتاىِ گفتٍگَ ٍ ؿٌاخت ِدٍػَیِ خایِ خَد سا تنِ خَدصتناًی هنیدّنذ
(گاداهش 214-215 ،دس پْلَاى ٍ حؼیٌی ؿاّشٍدی41 :1386 ،؛ فضلی.)115 :1388 ،
ًیک هی داًین کِ پیًَذیافتيِ ؿْشًٍذاى تنا ّونذیگش ،ؿنٌاختِ دٍػنَیِ ٍ پذینذاسیِ
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ی هشدهنی اػنتٍ ،لنی خَدصتناًی اص سػنیذى تنِ
ی ّوثؼنتگ ِ
نگاّیّایِ ّوؼاى ،صهیٌِ ِ
نگاّیّایِ ّوؼاى خلَگیشی هیکٌذ ٍ ،صیٌؼاى ،صیؼتخْناى اص ّوگشاینی ،ػناصگاسیِ
اختواعیّ ٍ ،وثؼتگیِ هشدهی تاصهیهاًذ (ًدفی)4 :1361 ،؛ تِ دیگنش ػنخي ،خَدصتناًی
یک «هٌؾ» اػت .ایي هٌؾ صدایؾِ پیَػتگیّا ٍ صایؾِ گؼؼتگیّا ٍ ًناّوگًَیّنای
اختواعی سا تِ تاس هینٍسد (تَسدیَ 175 :1984 ،دس ًایثی ٍ هلوذی تلَس.)131 :1392 ،
دس پایاى ،تایذ گفت کِ فشنیٌذِ َّیتػناصیِ هلنیً ،یاصهٌنذِ ًگشیؼنتي تنِ گزؿنتِ ٍ
داؿتِّایِ فشٌّگی اػت .دس ایي هیاى ،صتاىِ پاسػی خاًِی ّؼتیِ ّوثؼتِی ایشاًی اػت
کِ اهشٍصیاى تِ یاسیِ نى ،تا گزؿتگاى پیًَذ هی یاتٌذ ٍ ّؼتیِ ایشاًیِ ًْفتِ دس خْاىتیٌنیِ
کْي سا تاصهییاتٌذ ٍ تا دسًٍیػاصیِ نى ٍ سػیذى تِ کیؼتی ٍ نگاّیّای ّوؼاى ،نى سا تنِ
گیتیِ نیٌذگاى تاصهی تاتاًٌذٍ ،لی ػؼت ؿذىِ تٌیادّای ایي خاًِ اص پیِ تَدُّای زٌذگاًِ ،تِ
هعٌیِ ًاتَاًی دس ػاختيِ کیؼتیِ ّوگاًی تش پایِی ؿکَُِ فشٌّگی ٍ تاسیخی خَاّذ تَد.
وتيجٍگيزی

صتاى ،تٌْا ،نیٌِای ّؼتًوا ًیؼت ،تاالتش اص نىّ ،ؼتػاص اػت .صتاى ٍ ؿیَُی صیؼنتي
پیًَذی ًاگؼؼتٌی داسًذ ٍ اص دّلیضِ صتاى اػت کِ خَیـتيِ خَیؾ سا هیػناصین .صتناىِ
پاسػی اص ػاصُّایِ اػتَاس ٍ ًـاًگاىِ سخـاىِ کیؼتیِ ایشاًی اػت کِ اهنشٍص تنَدُّنای
تذخینِ زٌذی خلیذُ تش پیکشِ خَد هی تیٌذ ٍ ًَؿتاسِ کًٌَی ،خذای اص دیگنش ًَؿنتاسّا ٍ
ؿٌاختِ نػیةّای صتاًیِ ایي تَدُّا ،زگًَگی ٍ زشاییِ صیاىّا ٍ گضًنذّای اختوناعی
ٍ فشٌّگیِ نًْا سا ًوایاى ػاختِ اػت؛ تِگًَِای کِ ًـاى دادُ اػنت اکٌنَى ،ایني صتناىِ
پاسػی ًیؼت کِ ؿٌاختِ ایشاًیاى سا ػاخت هنیتخـنذ ،تلکنِ ایني صتناى ٍسصاىِ ایشاًنی
ّؼتٌذ کِ پیکشُی صتاىِ پاسػی سا ػاخت هی دٌّنذ ٍ نى سا اص تنَدِ ًخؼنتیيِ خنَد دٍس
هیػاصًذ؛ ایي خاتِخاؿذگیِ ػاصًذگاى «ایؼتًاپزیش» اػت؛ صیشا کٌؾِ صتاًی تا ػناختيِ
کٌؾِ اختواعی ،پٌِْیِ اختواعی سا هی نسایذ ٍ پٌِْیِ اختواعی ًیض ،تاصصایؾِ کٌؾِ صتاًی
سا دس پی داسد .ایي فشنیٌذ صتاىِ پاسػی سا ،نلَدُ ٍ فشػَدُ ،اص ػشؿتِ کیؼتیػناصِ خنَد
دٍس هیکٌذ کِ تؼتشػاصِ نؿفتگیِ فشٌّگی تنشای اینشاى ٍ تاصایؼنتادىِ زشخنِی تناصصاییِ
کیؼتیِ ایشاًی اػت.
گـَدىِ ایي تَدُّا تِ تشداؿتيِ گامّایی تایؼتِ ٍ ّوکناسیِ ّوگناًی ًیناص داسد کنِ
ایي ،خَدً ،ـاىِ دیگشِ تذخیویِ ایي تَدُّاػنت .دس گنامِ ًخؼنتً ،ناگضیش اص ًَػناصیِ
دگشتاسُی اًذیـِ ٍ پٌذاسُ ّؼتین؛ صیشا صتاىِ پاسػی صتاًی ؿیشیي ٍ گَّشیي اػت ٍ کن
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اص صتاىّای تیگاًِ ًیؼت .ایي ها ّؼتین کِ نى سا کن هیاًگاسین؛ پغ ایٌک ،زاسُی کناس
«ندهی» اػنت ،ندهیناًی دسدهٌنذ ٍ خَدتناٍس کنِ پاسػنی سا ًینک تیاهَصًنذ ٍ ًیکنَتنش
تیاهَصاًٌذ .ایٌک ،ؿْشًٍذاىِ ایشاًی تِ «َّؿیاسیِ صتاًی» ٍ پیـِػاصیِ هنٌؾِ فشّیختگنی
تْشِ دػتیاتی تِ داًؾِ صتاًیِ ٌّداسیي ًیاصهٌذًذّ .واىگًَِ کِ خَاػتِ پذساى ٍ هادساىِ
ایشاًی دستاسُی تایؼتگیِ یادگیشیِ صتاىّای تیگاًِ افضایؾ هییاتذ ،ؿایؼتِ اػت نگناّیِ
نًْا پیشاهَىِ تایؼتگیِ پاػذاؿتِ صتاىِ ایشاًی ٍ فشاگیشیِ تْیٌِی نى تیـتش گشدد.
َّؿیاسیِ صتاًی خَد تِ ػاختاسّایی پَیا ًیناص داسد تنا ؿنْشًٍذاى سا تنِ دگشدیؼنیِ
سفتاسی ٍ ؿٌاختِ دسػتِ خایگاُ صتاىِ پاسػی تشاًگیضاًذّ .شنیٌِ ،سّایی اص ایي تَدُّای
ًاگَاس ،تِ تشًاهِّای کاسنهذِ دٍلت ٍ ػاختاسّای ّنپیًَذ تا ایي صتاى ًیاص داسد؛ صیٌؼاى،
ّنًَا تا هالیٌا ػَػا ،هنا ًناگضیش اص «صتناىِ تشًاهنِداس» ّؼنتین ،اتنضاسی اسصؿنوٌذ تنشای
دزاسًگـتي تِ کیؼتیِ ًاساػتیي.
پغ تایؼتِ اػت تش ًوادّای کیؼتی ػاصِ خَیؾ پای فـاسین ٍ خَاًاى سا تیناهَصین،
پیؾ اص نىکِ اص ًوادّای تیگاًگاى تْشُ گیشًذ ،داؿتِّنای فشٌّگنی ٍ یادگناسِ ًیاکناى سا
اسج تذاسًذ .تش دٍلت اػت تا تا نٌّگی پایاً ،وادّای کیؼتیػاصی سا تِ کاس گیشد کِ تنِ
ندهی صیؼتی نهیختِ تا فشّوٌذی ٍ ؿکَُ هیتخـٌذ هاًٌذِ کـَسّای سٍػنیِ ٍ تشکینِ ٍ
طاپي ٍ زیي کِ ػشهایِگزاسیِ کالًی تش ػیاػتگزاسیِ صتاًی کشدُاًذ .اگش ها تختِ دینذىِ
اسصؽّایِ ساػتیيِ خَد سا ،کِ صتاى فنشاّن هنینٍسدً ،ذاؿنتِ تاؿنین ،تنِػناىِ هشدهناًی
گنکشدُ خَیؾ سفتاس خَاّین کشد.
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مى بع
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علیخَاُ ،فشدیي ()1395؛ ضلختًَِیسي تِجای ضکستًَِیسي ،دسwww.khabaronline.ir/detail/609 :







www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/16/1090493
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.157-182  كق،39  ؽ،10  ع، ٌّ راّثزد فز،»هلشف ػشیالّای هاَّاسُای

 Batie, Sandra.S (2008); ''Wicked Problems and Applied Economics'',

Agricultural and
Applied Economics Association, Amer. J. Agr. Econ. 90 (Number 5, 2008): 1176–1191.

 Batie, Sandra.S and Daivid.B. Schweikhardt (2010); ''Societal Concerns as Wicked








Problems; The Case of Trade Liberalisation'', Policy Responses to Societal Concerns Food and
Agriculture; Proceedings of an OECD Workshop , 21-36.
Blommaert, Jan (2006); Language Policy and National Identity, Blackwell Publishing.
Bochanan, Richard (1992); ''Wicked Problems in Design Thinking'', Design Issues, Vol. 8,
No. 2, 5-21.
Burge, Janet.E and Raymond Mccall (2014); ''Diagnosing Wicked Problems'', Design
Computing and Cognition DCC’14. J.S. Gero , 200-210.
Caviedes, Alexander (2003); ''The Role of Language in Nation-Building within the
European Union'', Dialectical Anthropology 27: 249–268.
Commonwealth of Australia (2007); "Tackling Wicked Problems: A Public Policy
Perspective",
Australian
Public
Service
Commission,
3–4,
available
at
<www.apsc.gov.au/publications07/wickedproblems.htm.
Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber (1973); ''Dilemmas in a General Theory of
Planning'', Policy Sciences, Vol. 4, No. 2, 155-169.
Jacobsen, Peter Holm and Chris Harty and Kjell Tryggestad (2016); (Re)Constructing the
Wicked Problem through the Visual and the Verbal: The Case of a Dialogue Based Architectural
Competition, In: P W Chan and C J Neilson (Eds.) Proceedings of the 32 nd Annual









ARCOM Conference, Manchester UK, Vol 2, 761-770.
Joseph, John E. (2004); Languge and Identity; National, Ethnic, Religious, Palgrave
Mcmillan.
Langston, Keith and Anita Peti- tantić (2014); Language Planning and National Identity in
Croatia, Palgrave Macmillan.
Minasyan-Bareid, Armenui (2014); ''Language Policy, National Identity and Politics'',
European Scientific Journal, Vol.2 ISSN: 1857–7881.
Ritchey, Tom (2013); ''Wicked Problems; Modelling Social Messes with Morphological
Analysis'', Acta Morphologica Generalis, Vol. 2. No. 1, 1-8.
Roberts, Nancy (2000); "Wicked Problems and Network Approaches to Resolution",
International Public Management Review 1, No. 1, 1-19.
Rovira, Lourdes C. (2008); ''The Relation between Languge and Identity'', Revista
Interdiciplinar da Mobilidade Human, Vol. 16, No 31, 63-81.
Simpson, Andrew (2008); Language and National Identity in Africa , Oxford University
Press.

25

1311 گ1 سال باسا ي ر مگ ضمارٌی

 Stromskg, Nina (2014); Language, Identity and Cultural Continuty, Norwegian University of
Science and Technology.

 Suleiman, Yasir (2003);




The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology,
Edinburgh University Press.
Sun, Jiazhe and Kaizhong Yong (2016); ''The Wicked Problem of Climate Change: A
New Approach Based on Social Mess and Fragmentation'', Sustainability, 8, 1312;
doi:10.3390/su8121312, 1-14.
Termeer, Catrien J. A. M. and Art Dewulf and Gerard Breeman and Sabina J. Stiller
(2015); ''Governance Capabilities for Dealing Wisely With Wicked Problems'',
Administration & Society Vol. 47(6) 680-710.
Tomescu, Emilia and Lucian Blaga (2014); ''Rediscovering National Identity Through
National Language'', Provided by Diacronia.ro for IP5.121.207.30, 773-777.

26

