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 چْبرهیي ّوبیؼ اًجوي فلغفِ تعلین ٍ تزثیت ایزاى

 «هجبًی فلغفی تحَل در ًظبم آهَسػ ٍ پزٍرػ ایزاى»

 2991خزدادهبُ  8-9

 داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ

 

 

ثزرعی تزثیت اس هٌظز عٌذ تحَل ثٌیبدیي آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ همبیغِ آى ثب دیذگبُ ؽْیذ 

 هطْزی

 1عبرُ احوذی،     2ؽیزیي رؽیذی

عیغتن آهَسػ ٍ پزٍرػ  اثتٌبء عذم ثذلیلعٌذ تحَل ثٌیبدیي ثب ّذف تحَلی سیز ثٌبیی در آهَسػ ٍ پزٍرػ 

 ارسػ ٍ ّب اًذیؾِ ٍ اعالم ثِ عویك ثبٍر ثزای ًیل ثِ اّذافی اس جولِ تزثیتاعالهی ٍ  تزثیت ٍ تعلین فلغفِ ثز

آًجب  اس .ُ اعت ؽذ طزاحی2141 افك در تزثیت ٍ تعلین اّذاف ٍ اًذاس چؾن در ًْبیت دعتیبثی ثٍِاال ٍ  ّبی

ٍ اًذ  دادُ تطجیك عٌت ٍ لزآى دیٌی هجبًی ثب را خَد عملی ّبی اًذیؾِ هجبًی ٍ اصَل اعالم، هتفىزیي وِ

 ثز اعتمبدی ّبی تَاًوٌذی ٍ ّب ؽبیغتگی عٌذ تحَل ثٌیبدیي ًیش دعتیبثی ثِ پزٍرػ یبفتگبًی ثبّذف ًْبیی 

اعالهی اعت، لذا همبیغِ ٍ تطجیك دٍثبرُ عٌذ تحَل ثٌیبدیي ثب هجبًی اًذیؾِ ّبی  تزثیت ٍ تعلین هجٌبی فلغفِ

اصالح خالء ّبی احتوبلی ٍ در ًْبیت تمَیت تحَل ثٌیبدیي،  هتفىزاى اعالهی رٍؽٌگز هغیز پیؼ رٍی عٌذ

َل ثٌیبدیي عٌذ خَاّذ ؽذ. در ایي راعتب پضٍّؼ حبضز ثِ ثزرعی تزثیت اس هٌظز عٌذ تحثٌیبى ّبی ًظزی 

 آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ همبیغِ آى ثب دیذگبُ ؽْیذ هطْزی هی پزداسد.

ثِ فعلیت  ٍ اعتعذادّبی درًٍی ای را وِ ثبلمَُّ در یه ؽیء هَجَد اعتپزٍرػ  "ؽْیذ هطْزی تزثیت را 

در عٌذ  هی داًذ.  آدهی ؽذى را الْی تزثیت، غبیی ٍ اعبعی ّذفٍ  تعزیف هی وٌذ "در آٍردى ٍ پزٍردى

فزایٌذ تعبهلی سهیٌِ عبس تىَیي ٍ تعبلی پیَعتِ ی َّیت هتزثیبى، ثِ صَرتی  "تحَل ثٌیبدیي تزثیت ثِ هعٌبی

یىپبرچِ ٍ هجتٌی ثز ًظبم هعیبر اعالهی، ثِ هٌظَر ّذایت ایؾبى در هغیز آهبدُ ؽذى جْت تحمك آگبّبًِ ٍ 

ایي گًَِ تعزیف ؽذُ اعت   ٍ ّذف ولی تزثیتتعزیف ؽذُ اعت   "اختیبری هزاتت حیبت طیجِ در ّوِ اثعبد

را ثِ  ، تىَیي ٍ تعبلی پیَعتِ َّیت هتزثیبى ثِ گًَِ ای وِ ثتَاًٌذ در هَلعیت خَد ٍ دیگزاى در ّغتی " :

 " درعتی درن ٍ آى را ثِ طَر هغتوز ثب عول صبلح فزدی ٍ جوعی هتٌبعت ثب ًظبم هعیبر اعالهی اصالح ًوبیذ

فَق الذوز ثزداؽت هی ؽَد ایي اعت وِ ، ًَعی ّوبٌّگی فىزی در ثٌیبًْبی دٍ  آًچِ وِ در دٍ تعزیف.
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تعزیف ٍجَد دارد ،ؽْیذ هطْزی تزثیت را در پزٍرػ اعتعذادّب ی درًٍی داًغتِ ٍ عٌذ تزثیت را فزایٌذی 

 در جْت تىَیي َّیت هتزثی هی داًذ.

در تعلین ٍ تزثیت اعالهی ثِ خَد تعلین ًیش  "ٌذهعٌب هی وٌذ ٍ  اؽبرُ هی و "یبد دادى"تعلین را   ؽْیذ هطْزی 

ایي در حبلی اعت وِ در عٌذ ثٌیبدیي تحَل در راعتبی رٍیىزد جبهع ٍ هتَاسى  "اّویت دادُ ؽذُ اعت

ٍ تعلین اس همتضیبت تزثیت ثزؽوزدُ ؽذُ اعت.   هفَْم تزثیت ثِ جبی تعلین ٍ تزثیت اعتفبدُ ؽذُ اعت

 ٍ تعلین عٌَاى ثب خَد وتبة ؽْیذ هطْزی در زجغتِ ثِ ًظز هی رعذ اهب بٍت ثاگزچِ در ًگبُ اٍل ایي تف

  .اعت پزداختِ ووتز تعلین ثِ ٍ دادُ اختصبؿ تزثیت ثِ  را هطبلت اعن  اعالم در تزثیت

ثز هی ؽوبرد ٍ اعتعذاد  عمالًی تزثیت عخي را ثزای جَیی ٍ ًمذ حمیمت ًظیز ّبیی ٍیضگیؽْیذ هطْزی 

. در عٌذ تحَل ثٌیبدیي عمل ٍرسی اس اصَل تزثیت تعزیف را در درجِ اٍل اّویت لزار دادُ اعت عمالًی

 ٍ هزثیبى ٍ هتزثیبى ًغجت ثِ خزدٍرسی ٍ ًمبدی هذاٍم عول خَد ٍ دیگزاى تزغیت ؽذُ اًذ. ؽذُ 

...(  ًؾبى اس ثزرعی عَاهل هَثز در تزثیت اس دیذگبُ ؽْیذ هطْزی ) چَى ارادُ، عجبدت، هحجت اٍلیبء ٍجْبد

اؽتزان هفبّین در ّز دٍ عزصِ دارد وِ پظ اس ثزرعی عویك ثِ اؽتزان در دیذگبُ در اوثز هَارد هی 

 اًجبهذ.

هل در چْبرچَة عٌذ تحَل ثٌیبدیي ٍ همبیغِ آى ثب دیذگبُ ّبی ؽْیذ هطْزی تٌبعت ًغجی هیبى دٍهٌجع تأ

ی دٍ هٌجع دیذُ هی ؽَد،ٍلی ؽجبّت هفَْهی َة  هحتَایبرچرا ًؾبى هی دّذ، اگز چِ تفبٍت ّبیی در چ

ًمطِ لَتی در جْت آرهبًْبی عٌذ  یت ًیش ثغیبر هؾَْد اعت ٍ ایي خَددر ثبة تزثیت ٍ عَاهل هزتجط ثب تزث

تحَل ثٌیبدیي آهَسػ ٍ پزٍرػ ثِ حغبة هی آیذ ٍ چؾن اًذاس هطوئٌی را ثزای پَیٌذگبى راُ تعلین ٍ 

اّذاف ٍغبیبت عٌذ در افىبر اًذیؾوٌذی چَى ؽْیذ هطْزی وِ حمیمتبً  ایيتزثیت ًوبیبى هی عبسد چزا وِ 

   صبحجٌظزی خجزُ در ایي سهیٌِ ثَدُ ریؾِ دارد.

 ؽْیذ هطْزی-عٌذ تحَل ثٌیبدیي آهَسػ ٍ پزٍرػ-ولیذ ٍاصُ ّب : تزثیت

 

 

 

 هٌبثع :

(. هجبًی ًظزی تحَل 2994فزٌّگی)دثیزخبًِ ؽَرای عبلی آهَسػ ٍ پزٍرػ. ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ. ؽَرای عبلی اًمالة 

 ثٌیبدیي در ًظبم تعلین ٍ تزثیت رعوی عوَهی جوَْری اعالهی ایزاى.

 (. تعلین ٍ تزثیت در اعالم، تْزاى: صذرا.2987هطْزی، هزتضی)
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