آضٙبیی ثب فّسف ٝثشای وٛدوبٖ ()p4c
دس سبَ ٞبی ٌزضت ٝضبٞذ الذأبت اِٚی ٝی خٙجطی ػظیٓ ٛ٘ ٚیٗ ث ٝحٕبیت اص ٌستشش خشدٚسصی ثٛد ٜایٓ  .ایٗ خٙجص تفىش
ا٘تمبدی یب ٟٔبست ٞبی تفىش ٘بْ ٌشفت ٝاست  .ثخطی اص اٞذاف ایٗ خٙجص آٖ است و ٝثب اثذاع ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصضی تفىش،
تح َٛتفىش سا ث ٝلّت خشیبٖ تؼّیٓ  ٚتشثیت ٚاسد سبصد .أب آیب ٔی تٛا٘یٓ ث ٝوٛدوبٖ ثیبٔٛصیٓ ٔتفىشاٖ ٔطّٛة تشی ض٘ٛذ؟  ٚاٌش
ٔی تٛاٖ ،چٍٝ٘ٛ؟
پیص اص آٖ و ٝضیٞ ٜٛبی آٔٛصش تفىش سا ثشس سی وٙیٓ ،ثبیذ ثجیٙیٓ چشا تٕشوض ثش تفىش تب ایٗ ا٘ذاص ٜدس تؼّیٓ  ٚتشثیت الصْ ثٝ
٘ظش ٔی سسذ؟
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝػٕذ ٜی فؼبِیت ٞبی ٔذسسٔ ٝتٛخ ٝوٛدوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ است  ٚضٛاٞذ ٔٛخٛد ٘یض ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝایٗ
ثش٘بٔٞ ٝب ٘تٛا٘ست ٝا٘ذ ا٘ذیطیذٖ  ٚدسست ا٘ذیطیذٖ سا دس آ ٘بٖ سضذ دٙٞذ  ٚث ٝآ٘بٖ ثیبٔٛص٘ذ ،چ ٝثبیذ وشد؟ اٌش وٛدوبٖ دس صٔبٖ
اضتغبَ ث ٝتحصیُ دس ٔذسس ٝا٘ذیطیذٖ سا ٘یبٔٛص٘ذ ،چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ٙذ ث ٝیبدٌیشی ادأ ٝدٙٞذ.
چشا آٔٛصش تفىش؟
سٚش ص٘ذٌی  ٚسٛاد ٔب ثستٍی ث ٝضی ٜٛی تفىش ٔب داسد  .اٌش ٔی تٛا٘یٓ اصٙٔ َٛذا٘ ،ٝایٗ تبج تفىش سا ثٌٞٛ ٝش تؼبِی ٔضیٗ
وٙیٓ ،پس حتٕب " ثبیذ ایٗ وبس سا ثىٙیٓ  .استذالِی و ٝدس صٔی ٝٙی آٔٛصش تفىش سٚص ث ٝسٚص ثیص تش تشلی ٔی وٙذ ایٗ است وٝ
تفىش خضء راتی سضذ ا٘سبٖ است  .پشٚسش ر ،ٗٞخٛد لسٕتی اص تؼّیٓ  ٚتشثیت است ،صیشا ایٗ ٘یض لسٕتی اص ٕٞبٖ ا٘سبٖ ثٛدٖ
است .طجك ایٗ ٍ٘شش ،وبس اصّی تؼّیٓ  ٚتشثیت ،آٔٛصش تفىش ا٘تمبدی ،خالق  ٚوبسآٔذ ث ٝوٛدوبٖ است.
دِیُ دیٍش آٔٛصش تفىش ایٗ است ؤ ٝب اص ٘ٛع صحیح تحشیه  ٚچبِص ػمال٘ی ِزت ٔی ثشیٓ ٔ .غض ٔب ثشای حُ ٔسئّٝ
سیٓ وطی ضذ ٜاست  ٚاص ٔؼٕبٞبیی ؤ ٝی تٛا٘یٓ حُ ضبٖ وٙیٓ ،خٛش ٔبٖ ٔی آیذ  .ث٘ ٝظش ی٘ٛب٘یبٖ ،فّسف ٝػجبست ثٛد اص
فشایٙذ طشح پشسص  ٚحُ ٔسئّ ٚ ٝایٗ س٘ٚذی ِزت آفشیٗ ثٛد  .آٖ ٞب استذالَ ٔی وشد٘ذ و ٝفؼبِیت ٛٞش ا٘سبٖ ٛٔ ٓٞ ،خت
پشٞیضٌبسی ٔی ضٛد  ٓٞ ٚسضبیت خبطش ٔ .صذاق ایٗ ٌفت ٝسا ٔی تٛاٖ دس ٔحجٛثیت وتبة ٞبی ٔؼٕب ٔ ٚسبثمٞ ٝبی اطالػبت
ػٕٔٛی دس تّٛیضیٔ ٖٛطبٞذ ٜوشد.
پژٞٚص دس سطح والس ٞبی ٔذاسس اص ایٗ دیذٌب ٜحٕبیت وشد و ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ،ثیص تش دس والس ٞبیی ثب اٍ٘یض ٚ ٜفؼبَ
ظبٞش ٔی ض٘ٛذ و ٝآٖ ٞب سا ث ٝفؼبِیت ٛٞضی ٚاداس وٙذ ٔ .ؼّٕب٘ی سا دٚست داس٘ذ و ٝثیص تش ،آٖ ٞب سا ث ٝفىش ٚا ٔی داس٘ذ .
دسس ٞبیی سا تشخیح ٔی دٙٞذ و ٝثشای ٔثبَ اص آٖ ٞب ثخٛاٙٞذ "تفسیش وٙٙذ ،تدضی ٚ ٝتحّیُ وٙٙذ ،اطالػبت سا دست وبسی
وٙٙذ  ٚیب دا٘ص ٟٔ ٚبستی سا و ٝآٔٛخت ٝا٘ذ دس ٔسبئُ تبصٛٔ ٚ ٜلؼیت ٞبی خذیذ ث ٝوبس ثش٘ذ" .تذسیس ثب چبِص ػمال٘ی" یىی اص
ٚیژٌی ٞبی اصّی ٔؼّٕبٖ وبسآٔذ ٔ ٚذاسس ٔٛفك ضٙبخت ٝضذ ٜاست.
تفىش تٟٙب ِزت آفشیٗ ٘یستٔ ،ی تٛا٘ذ ٔفیذ  ٓٞثبضذ .ثیص تش دالیُ پیٍیشی ٌستشش ٟٔبست ٞبی تفىش  ٚیبدٌیشیٛٔ ،ثش یب
ٚالغ ثیٙب٘ ٝا٘ذ  ٚثٛٔ ٝفمیت فشد  ٚاختٕبع ٔی پشداص٘ذ  .ثبیذ اص َٛسٌ ٝب٘ ٝی خٛا٘ذٖٛ٘ ،ضتٗ  ٚحسبة ثب اصُ چٟبسٔی ث٘ ٝبْ
استذالَ تىٕیُ ضٛد .ایٗ ٍ٘شش ٔذػی است و ٟٓٔ ٝتشیٖ سشٔبی ٝی ٞش خبٔؼ ،ٝتذاثیش ٛٞضٕٙذا٘ ٝی افشاد آٖ است .خبٔؼ ٝی

ٔٛفك ،خبٔؼ ٝای ٔتفىشاست؛ خبٔؼ ٝای و ٝدس آٖ استؼذاد ػّٓ آٔٛصی ضٟش٘ٚذاٖ ث ٝوبُٔ تشیٗ حذ  ٚدائٓ اِؼٕش ،ضىٛفب ضٛد .
اٌش تفىش ٕٞبٖ دسن تدشث ٝثبضذ ،پس ثچٞ ٝب ٔی تٛا٘ٙذ ثب ٔذد ٌشفتٗ ثشای ثٟتش فىش وشدٖ ،اص ٞش چٔ ٝی ثیٙٙذٔ ،ی ٌٛیٙذ یب
ا٘دبْ ٔی دٙٞذ ،ثیص تش ثیبٔٛص٘ذ .تفىش ا٘تمبدی ثشای دسن دا٘ص دس ٞش صٔی ٝٙای الصْ است.
ثخطی اص ضشٚست ٔتؼبسف دس آٔٛصش ٟٔبست ٞبی تفىش ٘تید ٝی افضایص آٌبٞی اص ایٗ ٘ىت ٝاست و ٝخبٔؼ ٝتغییش وشدٚ ٜ
ٟٔبست ٞبیی و ٝثشای ٘سُ لجُ ٔفیذ ةٚد ٜا٘ذ دیٍش ٕ٘ی تٛا٘ٙذ دا٘ص آٔٛصاٖ سا ثشای خٟبٖ خبسج اص ٔذسسٔ ٝدٟض وٙٙذ  .آًٙٞ
تحٛالت دس سطح اختٕبع چٙبٖ ضتبة ٌشفت ٝو ٝدیٍش تؼییٗ سٛاد ٚالؼی ٔٛسد ٘یبص آیٙذٌبٖ دضٛاس است  ٚایٗ أش ٔذاسس سا ّٔضْ
ٔی وٙذ تٛخ ٝخٛد سا وٓ تش ث ٝاسائ ٝی اطالػبت  ٚثیص تش ث ٝآٔٛصش یادٌیشی  ٚتفىش ٔستمُ ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ٔؼطٛف وٙٙذ.
دا٘ص آٔٛصا٘ی و ٝلشاس است دس آیٙذ ٜثب خٟب٘ی غیش لبثُ پیص ثیٙی ٔٛاخ ٝض٘ٛذ٘ ،بچبس٘ذ ٟٔبست ٞبیی سا ثیبٔٛص٘ذ و ٝتب حذ
ٕٔىٗ آٖ ٞب سا ثش ص٘ذٌی  ٚػّٓ ٔسّط سبصد  ٚثٕٞ ٝیٗ سجت آٖ ٞب ثبیذ تب خبیی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ٘مبدا٘ ٚ ٝخالق تش فىش وٙٙذ  ٚاص
ٔٛضٛع ٞب ٔ ٚسبئُ خٟبٖ آٌبٞی یبثٙذ.
ث ٝوبس ٌشفتٗ ر ٗٞدس چبِص ػمال٘ی ػال ٜٚثش ایٗ وٛٔ ٝخت ِزت ٛٔ ٚفمیت دس د٘یبیی ٔی ضٛد وِ ٝحظ ٝثِ ٝحظ ٝدس حبَ
تغییش استٔ ،ی تٛا٘ذ خصٛصیت ٞبی اخاللی  ٚفضیّت ٞب سا ٘یض تؼبِی ثخطذ

 .ستٛدٌی خشدٔٙذا٘ ٝس ا ٔی تٛاٖ ث ٝصٛست

ٔدٕٛػ ٝی پیچیذ ٜای اص صفبتی ٔثُ
 وٙدىبٚی، ثب ٔالحظ ٝثٛدٖ، ضٟبٔت ةخشدا٘ ٚ ٝسٕبخت دس طّت حمیمت، تٕبیُ ث ٝتبُٔ  ٚتحّیُ ،دسایت  ٚاصالح خٛد، استقثبَ اص ػمبیذ دیٍشاٖ  ٚاص َٛدیٍشی دس ٘ظش ٌشفت و ٝثٚ ٝاسط ٝی ػُٕ ،پشٚسش یبفت ٝا٘ذ  .ایٗ ٞب ٚیژٌی ٞبییٞستٙذ ؤ ٝی ثبیست ثب تفىش ٔستمُ  ٚتفىش ٕٞشا ٜثب دیٍشاٖ تدشث ٝض٘ٛذ.

ٔطشح وشدٖ پشسص ٞبی فّسفی ثشای ثچٞ ٝب ٔی تٛا٘ذ سجت ضٛد ٚیژٌی ٞبیی ٔثُ دٚسی اص تؼصت فىشی،
خضْ ا٘ذیطیٔ ،حتشْ داضتٗ دیٍشاٖ  ٚخٛد – ثبصثیٙی دس ضخصیت ا٘سبٖ خب ثیفتذ.
فّسف ٝثشای وٛدوبٖ ( )p4cثش٘بٔ ٝای است و ٝوٛدوبٖ ٔذسس ٝسا دس تٕبْ ٔجبحث والسی دس صٔیٛٔ ٝٙضٛػبت فّسفی ٔطبسوت
ٔی دٞذ  .ایٗ ثش٘بٔ ،ٝثٟجٛد تفىش وٛدوبٖ ،اص طشیك ٔؼشفی ثسیبسی اص

"سئٛاالت ثضسي " ث ٝآٖ ٞب  ٚتٛا٘ب سبختٗ آٖ ٞب ثٝ

ثشسسی چٙیٗ سئٛاالتی است  .ثب استفبد ٜاص ایٗ ثش٘بٔٔ ،ٝؼّٕبٖ  ،وٛدوبٖ سا ث ٝتفىش ػٕیك تش ثش سٚی ایذٞ ٜبیی و ٝدس پس وبس
ٔذسس ٝای آٖ ٞب لشاس داسد ،تطٛیك ٔی وٙٙذ  .فّسف ٝثشای وٛدوبٖ ثش ایٗ ایذٔ ٜیتٙی است و ٝوٛدوبٖ لبثّیت ٞب  ٚتٛا٘بیی
استذالَ  ٚدا٘ص آٔٛصاٖ خٛد سا دس یه اختٕبع ٔی سبص٘ذ.
دس حبَ حبضش فّسف ٝثشای وٛدوبٖ حضٛس چطٓ ٌیشی دس آٔشیىبی خٛٙثی داسد ،ث ٝطٛسی و ٝتٟٙب دس ثشصیُ ٘ضدیه ث30000 ٝ
وٛدن ٔطغٔ َٛطبِؼ ٝی فّسف ٝثشای وٛدوبٖ ٞستٙذ (وطٛسٞبی دیٍش  :پش ،ٚوّٕجیبٌٛ ،اتٕبال  ٚضیّی )ٔ ،ىضیه داسای ضص

ٔشوض فّسف ٝثشای وٛدوبٖ است  .دس وب٘بدا ٔشانصی دس وجه ٘ٛٔ ٚتشاَ ٚخٛد داسد  .لٛی تشیٗ ٔشوض دس آفشیمب٘ ،یدشی ٝاست وٝ
فّسف ٝثشای وٛدوبٖ دس دٚسٞ ٜبی تشثیت ٔؼّٓ استفبدٔ ٜی ضٛد (ٔشاوض دیٍش  :صیٕجبث ٚ ٜٛثٛتسٛا٘ب ) .فؼبِیت ٞبی ثسیبسی دس
صٔی ٝٙی فّسف ٝثشای وٛدوبٖ دس استشاِیب  ٚتبیٛاٖ ٘یض خشیبٖ داسد  .تٕبیُ سٚصا فض٘ٚی اص طشف اسٚپبی ضشلی ثٚ ٝیژ ٜسٚسی،ٝ
اسٔٙستبِٖٟ ،ستبٖٔ ،دبسستبٖ  ٚثّغبسستبٖ دیذٔ ٜی ضٛد  .دیٍش ٔشاوض اسٚپبیی اتشیص ،ثّژیه ،اسپب٘یب ،پشتغبَٔ ،بِت  ٚایسّٙذ
ٞستٙذٔ .حممبٖ ثسیبسی اص وطٛسٞب ثب حضٛس دس وٙفشا٘س ٞبی آٔٛصضی سبال٘ ٝی ٔٛسس ٝی پیطجشد فّسف ٝثشای وٛدن

اٖ

( ، )IAPCو ٝثٚ ٝسیّ ٝی ثٙیبٍ٘زاساٖ فّسف ٝثشای وٛدوبٖٔ ،بتیِ ٛیپٕٗ  ٚآٖ ضبسح اداسٔ ٜی ضٛد ،ث ٝثشسسی ساٞ ٜبی اخشای
دسس فّسف ٝثشای وٛدوبٖ ٔی پشداص٘ذ ٞ .یبت ثیٗ إِّّی وبٚش فّسفی ثب وٛدوبٖ ( )IAPCخٟت تشلیٕٞ ،بٍٙٞی  ٚتشٚیح
پژٞٚص دس ٔٛسد وبٚش فّسفی ٓٞ ،دس دثیشستبٖ ٞب  ٓٞ ٚدس ٔذاسس سإٙٞبئی سشاسش خٟبٖ تطىیُ ضذ ٜاست  ٚث ٝطٛس ٔشتت
سٕیٙبسٞبی ثیٗ إِّّی ثشٌضاس ٔی وٙذ .دس ایٗ وطٛس(اٍّ٘ستبٖ) سبصٔب٘ی ّٔی ث٘ ٝبْ خبٔؼ ٝی پیطجشد وبٚش فّسفی  ٚا٘ذیط ٝدس
تؼّیٓ ٚتشثیت ( )SAPEREتطىیُ ضذ ٜاست تب اص طشیك تشٚیح وبٚش فّسفی دس اختٕب
اختٕبػی افشاد سٙیٗ ٔختّف ،ثٚ ٝیژ ٜوٛدوبٖ سا غٙی تش وٙذ.
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