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V یخاو کش 

يادداشت ناشر

دهو ناتهو ازاو جکیگکوسو یژهو عنومسو آموزشو د  کمهووکاو ویاو کزو دایکااو باو کم  زهو

کخفصکصویک فهوکیت.وکخفصکصوچدیاوجکیگکوسودهوب وبلیلوکیت؛ویکسودهوبلیلوتوکلو ناتهو

 وحوزهووکاووناکیۀوآل،ومک دنوتتک و قکبک ه،وباوپ  اشومهکاتووکاو ک  ازا.ود خوابکااو

اهو ...و تحنینسو و تتک و کیفناللوآ اا،و ژافو گ ا،و ا شاوک نیشس،و مک دنو مهکاتووکیسو کزو

ونگسوکزواکهوآشدکیسودکودحثووکاو ناتسومسوتوک دنوتقویتوشو نوباوحکموپیشوش طووکیسوک نو

اهوو و وعوآموزشوبیگ او یکزمدنوآ هکوکیت.وکزویواوبیگ ،و ناتهودهوپ یشووکیسوددیکبیاو

بادکاۀومعدکو وش کیطوزیاتومکوباوجهکلومسوپ بکزب،وپ یشووکیسواهوکزوبغنغهووکاوبی یاو

دش  نو وکحفنکاًلوباواشفهووکاوبیگ وجوکدسوباخواو نسویکددن.وچدیاوکیتواهوکادولو ظیتهوکاو

»کجفنکعس«ود وب شو ناتهو هکبهوشنهوکیت:ومشکااتوباوپ  اشو انسووژافوک نیشوت و و

کخالقسوت .وکلبفهودکینودهویکبوبکشتواهو یناو کلوکزوکدفنکو ودهویببوحضواوشخصیتووکیسو

ونچولویق کطوونوکاهوبغنغۀوگتتو گواوعقال سودکوتوبهووکاوم بمو وانکودهوآ کلود کاو

ژافوک نیشسواکوبکشفهوک ن.

دحثووکاو باو عنومسو شنلو باگی و ونچدیاو مهکاتووکاو ک  ازاو و تقویتو دهو  یکزو

 ناتسوباوبوهووکاوپکیک سوق لودیافمو وبوهووکاوآغکزیاوق لودیاتو یکمودهوبالیلومفعنبو

باوعص وایک هووکاو کادولو یک فهوکیت.و دیشف او کقفصکباو و  ودگسوشنتو کجفنکعس،و

  کگی وونگک س،و ضکاومجکزا،وا  نوکاوجهک سویکزا،و زکعووکاومدطقهوکاو ودیاوکلنننس،و

باوخط وک فکبلو  ودگووکاومحنس،ودح کلووکاوونهوگاف وزیاتومحیطس،وک وکعوتبنیغکتو

یخاو کش 
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تجکااو وییکیس،ودح کلووکاوکخالقسو و...و یکزودهوشه   نک سواهودفوک دنو قکبک هو وژافو

دیدنیشدنو ویویهووکاوعنیقوت وپنینهووکواکوتشخیصوبودنودیشوکزوو وزمک سومحاوسوکیت.و

دهوونیاوبلیل،وباود  کمهووکیسوگو کگولودکو کمووکیسومخفنف،وشکینوکزوونهوشدکخفهوشنهوت وباو

د  کمۀو» ناتهود کاواوباکل«،وتالشود وآلوکیتوتکوپیشدهکبوکیسوعننسو وقکدلوکج کود کاو

آشدکوشنلو الوآیدنهودکوتتک و قکبک هو ومهکاتووکاو ک  ازاوکاکئهوشوب.

باوکی کلویکلووکوکیتود  کمهووکیسومخفنفودکوونفوب اوشنلوکزو ظکموُصنبوآموزشو

اکیجو ودهکوبکبلودهوخالقیت،وتتک و قکبک هو وژافوک نیشسواکیجوکیت.ود  کمۀو» ناتهود کاو

اوباکل«ویکسوکزوکیاود  کمهووکوکیت.وکج کاوچدیاود  کمهوکاودکوتنکموبیفک ابوکیسواهوبکشفهو

دهوب اوکزوضعفووکاوخکصوخوبو بوبهوکیت.ویکسوکزوکیاوموکابوامودوبلومدکدعومدکیبود کاو

تاهینگ کلو واوباکلوکیت.وبیگ اوپک شکااود خسوکزو عکاللوکیاوحوزهود وکیفتکبۀوص فو

کزوبکیفکلووکو و عکلیتووکیسوکیتواهوددیک گذکاکلوکیاود  کمهوباودک تو  ودگسوخوبوع ضهو

ا بهوک ن،وکم اواهوشکینودهودسوعالقگسومخکطبکلوکی ک سودیدجکمن.و وی ک جکموخط وتجکااو و

دکزکااوشنلوچدیاود  کمهوکاوکیت.

باومجنوعۀو» ناتهود کاواوباکل«وتالشود وآلوکیتوتکوباوقکلبوبااسوحفسوکلنقن اوگاف بهو

کزومتهومو ناتهو ازِاواوباکلوومفو سوقکدلوکیفتکبه،وکعموکزوت جنهو وتألیف،ود کاوتاهینگ کلو و

اوباکلو  کوموآین،ودکوکیاوکمینواهو الو  بکوژافوک نیشوت وکزو الوکم  زودکشن.
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1 پیشوگتفکا

پیش گفتار

د  کمۀو ناتهود کاواوباکلو و وجوک کل،ودکوتغیی وپکاکبکیموآموزشس،وچدنومؤلتۀو

ددیکباود  کمۀوبایسواکواکمالًومفحولومسوادن.ویکسوکزوآ هکومحفوکوکاوبایسو

بکیفکلووکیسوچکلشود ک گیزو د  کمهوعنومکًو کیاو کیت.ومحفوکوکاوپیشدهکباو

وافدنواهودهو کیطۀوکیجکبووموذکتوپدنکااوباوخوک دنگکل،وونچولویکواوپ شو

عنلومسواددن،ویکواوپ شسودهویواومشکالتو وخألوکاو ک اوموجوبوباو

مسواددنو انکو بکیفکلووکو کیاو ادن اک .و حنقۀو کعضکاو یکو مخکطبکلو ز نگسو

اوباکلودکویت اوتخینسودهوز نگسوشخصسوشکلوگ هووکاوکیکیسویکو ناتسو

ز نگسوخوبواکودهویکبوآ ا نو وآ هکواکودهومدظواود ایسویکویک فاواکهوحلوکزوزدکلو

شخصیتووکاوبکیفکلومط حواددنوتکودکوونتک او وانکوب یفک شکلوباو

حنقۀوادن اک واکوسود کاوباکو و همو وحلوآ هکودیکددن.

دیشف وک اک هووکو وبکیفکلووکاوموجوب،ویعدسوبکیفکلووکاواکیج،ود کاوکیاو

ونفواکاآمنو یافدن،وچولودکوبکشفاو صیحتووک،وکلقکئکتو وتنقیاوص یحو

یکوتنویحسومک عوکزوکیجکبوچکلشومسوشو ن؛وکلبفهودهوغی وکزوبکیفکلووکیسواهو

اکو االسو باو حکض و اوباکلو دیشف و کعف کضو بکا نو و با لومکیۀو کمألوفو

د مسوک گیز ن.وحفسوبکیفکلووکاومشهوااواهودهوعدوکلوشکوککاوکاوبکیفکلو

پیشووگتفکا
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آموزشسوشکلوکن بلیلوخصنتو دهوو زیکبو کحفنکلو دهو مسوشو نو یزو شن بهو اوبکو

 یژگسوچکلشود ک گیزاویکویکواوپ شودوبلواکو نکا ن.ود خسوکزوکیاوبکیفکلووکو

باویکسوکزوافکبووکاوما،ومعیار فبک برای داستان۱،وکاکئهو و قنو ود ایسو

شنهوک ن.وکمکوکگ ودیشف ویکوعنوموبکیفکلووکاوموجوبوباوع صۀوکبدیکتوبکیفک سو

اوبکودهووبلیلوتنقیدسودوبلویکویکواوپ شو بوبلوباواالسووکاو بکواکاد باو

 یافدن،وپسوباوکیاواالسووکودکینوکزوچهومحفوکوکیسوکیفتکبهوا ب؟

چدنواکهود کاوتهیۀومحفوکوکاود  کمۀو بکو جوبوبکاب.ویکودکینوبکیفکلووکیسودکو

باو ظ وگ  فاومعیکاوکاو بکو وشفهوشوب،ویکوبکیفکلووکاوموجوبودهوگو هوکاواهو

د  کمۀو بکوتوصیهومسوادنودکز ویاسوشو نویکوتغیی کتسوک نکوباوبکیفکلووکیسو

اکیفهوشوبو و اهوقکدنیفشواکوبکا نوبکبهوشوبوتکوکزومیزکلوتنقیدسودوبلوآ هکو

 یژگسوچکلشود ک گیزاوآ هکوکاتقکویکدن.

د کاو ویادنگکلو و کلگویسو مسوتوک نو افکبو کیاو باو کاکئهوشنهو  نو هووکاو

عالقهومدنکلودهود  کمۀو بکودکشن.وکیاو نو هووکوشکملوتغیی کتسوکزو وعویوموک ن؛و

یعدسود خسوکزوبکیفکلووکاومشهوااواهوداومکیهووکاوقواو ناتسو وکجفنکعسو

بکا نوک فخکبوشنهو ودکوتغیی کتسوک نکوباومکج کاوبکیفکلوآ هکودکو ی کیشسو

اهو یژگسو شنهوک نو بکبهو تغیی و دهوشکنسو کقفبکس(و )دهوصواتو کیکیسو تق یبکًو

تنقیدسودوبلوآ هکواکوشویکدنو وچکلشود ک گیزدوب شکلوتقویتوشوب.و

د کاوکیاومدظواوچدنو وعوتغیی ویکو ی کیشوصواتوگ  فهوکیت:

پ یشسوا بلوبا لومکیهودهو کیطۀوتغیی وج یکلوبکیفکلو وط حوک لیۀوآل۲ •و

•و کابوا بلوگتتو گووکاوپ مکیهو وچکلشس

باو کیفتکبهو د کاو بکیفکلووکو د خسو ا بلو دخشسو چدنو دهومدظواو تغیی کتسو •و

جناهووکاومفعنبوحنقۀوادن اک 

۱.یعینو کجس،ومعیار فبک برای داستان،وک فشکاکتوپژ وشگکهوعنوموک اک سو ومطکلعکتو  ودگس،و۱۳۹۵.
۲.د کاومطکلعۀودیشف وم کجعهوشوبودهوافکبومعیار فبک برای داستان.
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دهو االسووکو باو اهو دکو  صفسو آ هکو مفدکیبویکزاو بکیفکلووکو و تنخیصو •و

خوک نلوبکیفکلوکخفصکصوبکبهومسوشوب

ک ز بلوشخصیتووکویکودخشووکاوجنینودهود خسوبکیفکلووک •و

•و کابوا بلوموضعووکو وبینگکهووکاومفقکدلودهو کیطۀوک ز بلوگتتو گووکاو

جنینو وک ز بلوشخصیتووک.

یکلو و«،و »ونیۀو کز:و عبکاتوک نو آمنهوک نو مجنوعهو کیاو باو اهو بکیفکلووکیسو

وافس«،و »اولهودکاو »تکج و  یزا«،و تدهکو یافس!«،و بیگ و آیتولو یکلو »دکو

تغیی کتو و ی کیشو »انک«.و ما«و و غنگیاو »چه ۀو دیگک گکل«،و »حننۀو

کیاوبکیفکلووکوباوچدنوم حنهوصواتوگ  فهوکیت.وباوجناهووکاومفعنباو

بکیفکلووکیسو گ  هو کعضکاو کزو یکو و و مسوشن،و تشکیلو مدظواو کیاو دهو اهو

کاکئهو آل،و کزو پیشو یکو جناهو باو د ایس،و د کاو مسوبک افدنو مدکیبو اهو اکو

مسوا ب ن.وکیاوبکیفکلووکود ایسومسوشنو وکزومیکلوبکیفکلووکاوپیشدهکباو

د خسوبکیفکلووکاومدکیبوت ،ودکوتوجهودهوقکدنیفشکلود کاودکز ویاسو وکعنکلو

 یژگسووکاوبکیفکلووکاو بک،وک فخکبومسوشن ن.وباوم حنۀودعن،وتغیی کتو

پیشدهکباوتویطوکعضکاوگ  هومشخصومسوشنو و ی کیفکاوکیاوبکیفکلووکوباو

چدنوم حنهوکیاوتغیی کتواکوکعنکلومسوا ب.وتغیی کتوپیشدهکباوشکملوتغیی و

کزوو وم حنۀو ی کیش،و کمکوپسو دوب.و ...و یکومکج کاوبکیفکلو و گتتو گوووکو

کبدسو و دهوجدبهووکاوبیگ و دکوتوجهو کیاوبکیفکلووکوب دکاهوخوک نهومسوشنو و

 ناتس،وب دکاهوپیشدهکبوکیسوجنینود کاوکعنکلوکاکئهومسوشنوتکوبکیفکلووکو

ایتیفسوقکدلوقبولود کاوکاکئهوباوحنقۀوادن اک ودهوبیتومسوآ اب ن.و تق یبکًو

تالشومسوشنوتغیی کتوکیجکبشنهودهوجدبۀوکبدسوبکیفکلوکصنسوآییبو  یک نو

 وجدبهووکاو ناتسوآلواکوغدسوت وادن.و

پسوکزو هکیسوشنلوکیاوبکیفکلووک،وآ هکوباواالسووکاو بکوکج کومسوشن نو
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اکوی واالسومط حوکن بکیفکلووکو کیاو اهو م دیک سو یکو بک شوآموزکلو  وچدک چهو

مسوا ب ن،وپیشدهکبوجنیناوبکشفدن،وب دکاهوباوآ هکودکز گ اومسوشن.وددکد کیا،و

کیاوبکیفکلووکوچدنیاوو وچدنودکاوتویطوکعضکاوگ  وسواهودهوونیاومدظواو

تشکیلوشنهودوبو ی کیشوشنهوک ن.و

بکیفکلو خات،و»ونیۀویکلو و«،وکقفبکیسوکیتوکزوبکیفکلو»ونیۀویکلو

 و«وکث و ینیکمویین سوپوات و)ُک.وود ا(وکزوافکبوهدیۀ سال نو و داستان های 

دیگر ت جنۀواضکوم تضوا،و ش وآ  یدگکل،و۱۳۹۴.وبکیفکلوب م،و»دکویکلو

آیتولوبیگ وتدهکو یافس!«،وکقفبکیسوکیتوکزوبکیفکلو»بیگ وتدهکو یافس«وکث و

کیفتک ووددسوکزوافکبودیگر تنها نیستی ت جنۀومحنناضکومی زکیس،و ش وح  هو

وود مدن،و۱۳۹۱.وبکیفکلویوموبکیفک سومشهواوکیتوکزوشکاپی ودکو کمو»تکج و

  یزا«واهوکقفبکیسوکیتوکزوبکیفکلو»تکج و  یزا«وکث ولیولوگکا یننوکزوافکبو

اینیک(،و۱۳۹۱.و داستان های شکسپیروت جنۀوحشنتواکم ک س،و ش وو مسو)

بکیفکلودعنا،و»اولهودکاووافس«،وکقفبکیسوکیتوکزوبکیفکلو» یل«وکث واینو نو

اکا اوکزوافکبوفاصله و داستان های دیگر ت جنۀومصطتسومافوا،و ش وم از،و

۱۳۹۳.وبکیفکلوپدجم،و»حننۀودیگک گکل«،وکقفبکیسوکیتوکزوبکیفکلو»ادوبلو

موجوبکتو ضکیس«وکث ومیکوجکاولوکزوافکبوتارک دنیا مورد نیاز است 

ت جنۀوگالاهوکیناوآمنس،و ش وچشنه،و۱۳۹0.وبکیفکلودعنا،و»چه ۀوغنگیاو

ما«،وکقفبکیسوکیتوکزوبکیفکلو»چه ۀوغنگیاوما«وکث ووکید یشودل،وکزوافکدسو

دکوونیاو کموت جنۀوتواجواودنک،و ش وچشنه،و۱۳۹۳.وبکیفکلوآخ ،و»انک«،و

کقفبکیسوکیتوکزوبکیفکلو»انک«وکث وِشلویینواوکیفکیاواهوکزوافکبومن و 

دوست غولم ت جنۀومدیژهوگکزاک س،و ش وچشنه،و۱۳۹۴.ودخشوجنیناو یزودهو

کیاوبکیفکلوکضک هوشنهوکیتوتکوموضعومقکدلواکوک عککسوبونو وبکیفکلواکو

چکلشود ک گیزت وادن.وکیاوبکیفکلووکود کاوب اۀوک لومقطعومفویطهوآمکبهوشنه،و

کمکود کاوب اۀوب مومقطعومفویطهوومومسوتوکلوکزوآ هکوکیفتکبهوا ب.و
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پیشوت وب وجننوکزوافکبووکاوداستان هایی برای کندوکاو فلسفی تویطو

ک فشکاکتوپژ وشگکهوعنوموک اک سو ومطکلعکتو  ودگسو)۱۳۹۵(وچکپوشنهو

اهوم دیکلو وتاهینگ کلوکزوآ هکودایکاوکیفقبکلوا بهوک ن،وکمکودهوبلیلوادنودوبلو

  کیدنوچکپوباومؤیاکتوب لفسوتصنیموگ  فهوشنوکبکمۀوکیاومجنوعهوتویطو

 کش اوبیگ ومدفش وشوب.

د کاو مافقنسو افکبو دوبو ق کاو کدفنکو بکیفکلووکو اکودنکوکاو باوخصوصو

اکودنکوکومدفش وشوب،و لسودهوجهتومشکالتسواهوباوخصوصواکغذو و ش ودهو

و جوبوآمن،و کش ومحف موپیشدهکبوا بوتکوب وافکبواکودنکو وبکیفکلوباووموکبغکمو

شو ن.وددکد کیا،واکودنکاوو وبکیفکلوبقیقکًودعنوکزوآلوبکیفکلوباوکیاوافکبو

کاکئهوشنهوکیت.وکیاواکودنکوکومسوتوک دنودهوم دیکلوانکواددنوبکیفکلووکیسو

مدکیبوش کیطو وحکلو ووکاوبک شوآموزکِلواالسوخوبوک فخکبواددنو ومبکحثو

 وگتتو گووکاواالیسواکودهو حواومدکیبوت واکهوودیدنکز نو وپیشود  ن.وباوکیاو

اکودنکوکوموضوعکتومهمو وکینهووکاوکصنسواهوکحفنکلوط حشکلوباواالسو

تویطوکعضکاوحنقهودیشف وکیتوط حوشنهوک نو وم دسوپیشوکزو ا بودهواالسو

مسوتوک نوآ هکواکوم  اوادنو وبادکاۀووآ هکو ومبکحثوحوکشسویکو  عسوآ هکوآمکبگسو

ک لیهودهوبیتوآ اب.

چدکلواهومسوبک یموباواالسووکاو ناتهود کاواوباکل،ویعدسوحنقۀوادن اک ،و

د کاوش  عوگتتو گوو وادن اک وکزومح اسوکیفتکبهومسوشوب.وکیاومح کووکو

بکیفکلووافدن.ود کاوکیدکهوبکیفکلووکیسواهوباواالسو ناتهود کاو معنوالًو

اوباکلوکیفتکبهومسوشو نودفوک دنوادن اک او ناتسوکیجکبواددن،ودکینوبکاکاو

 یژگسووکیسودکشدن.وکزوجننۀوکیاو یژگسووکوبکشفاوموضوعکتوچکلشود ک گیز،و

کیجکبو آ هک،و اوباکلو وبغنغهووکاو ا زم ۀو دهوماکئلو ومشکالتو پ بکخفاو

وموذکتوپدنکاا،ومننوسودوبلوموضوعکتو ناتسو وکجفنکعسوبکیفکلود کاو

بک شوآموزکل،وتنقیدسو بوبل،وبکاکاو یژگسویکواوپ شودوبلو و...وکیت.و
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باواالسو ناتهود کاواوباکلود کاوبکشفاویکوادن اک وخوبو ناتسوکن

زمیدۀو باو اوباکلو د کاو م دسو ناتهو آمکبگسو مدکیب،و بکیفک سو د و عال هو

مح کوکیفتکبهوشنهوباواالسو یزوض  اتوبکاب.وم دسو ناتهود کاواوباکلو

موضوعکتو دحثووکاوو ناتسو و یکزمکلوبوسو ونکیتو و اکهوک نکزا،و د کاو

چکلشود ک گیِزوبکیفکلووکو هوتدهکودکینومهکاتوادن اک و ناتسواکودنک ن،ودنکهو

الزموکیتودکوآمکبگِسوقبنسوباوخصوصوموضوعکتومحفنلومط حوشنهوتویطو

اوباکلو کابواالسوشوب.وباو کقعوم دسو بکوالزموکیتوبیتواموآشدکیسو

ک لیهوکاودکوموکضعوعننهوباوخصوصوکینهووکاوکصنسوبکیفکلو وپ یشووکاو

اهو واتو ومو ک ناسو کحفنکلو چدنو و و دکشن.و بکشفهو کینهووکو آلو دهو م دوطو

مبکحثهودکوپ یشووکو و ظ کتومفتک توبک شوآموزکلوآغکزوشوب.وکیاوآمکبگسو

دهو دهوبالینسو فوک دنو ددکو بک شوآموزکلو اهوگکوسومنکاوکیتو کیاوا یتو کزو

پ یشووکو و ککتسود کاوش  عودحثو ناتسوکشکاهواددن.وباوکیاوموکقع،و

انکو م دسومسوتوک نوکزوط حودحثووکاومط حوشنهوباواکودنکاوبکیفکلووکو

دگی بو وباومط حوا بلوپ یشو ناتسود کاوش  عوادن اک ودهوبک شوآموزکلو

انکوادن.و

ونچدیاو قفسومبکحثهوش  عومسوشوبوم دسودکینودهویکزمکلوبوسو وتن ازوآلو

انکوادن.ود کاومثکل،ومنکاوکیتویکوموضوعوکخالقسودهود ایسوبقیقو یکزو

بکشفهودکشن،ویکومنکاوکیتودحثوحولومتهومسوب اودز نواهودهومتهومویکزاو

 یکزودکشن،ویکوکیدکهومنکاوکیتوالزمودکشنوموضوعکتو ومتکویموباوقکلبو

مصکبیقود ایسوشو ن،ویکودهوگاف شودحثو یکزودکشنو ومک دنوکیدهکو) ک.وام،و

۱۳۸۹:و۶۹-۷0(.وددکد کیا،وباواکودنکوکاوم دوطودهوم دس،وط حودحثووکو

دهوم دسوباو  وتن یاووکیسوط کحسومسوشوبواهوکیاوکونکفواکوپسومسوگی بو و

پیشب بو ویکزمکلوبوسومبکحثهو وگتتو گووانکومسوادن.و

انکوط حودحثووکو و دکو م دیکلو اهو کیتو کیاو اکودنکوکو کیاو کزو ونفو
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تن یاووکاومط حوشنهوباوآ هکودفوک دنوباواالسووکاو بکوادن اک او ناتسو

دکوبک شوآموزکلواکهودیدنکز ن.وکلبفهودعضسوم دیکلودکوبکشفاوتج دۀوزیکبوادن اک و

 ناتسویکوکیفعنکبوذکتسوباوزمیدۀو ناتهوشکینودفوک دنوودگکموگتتو گووباو

حنقه،وپ یشووکو وط حودحثووکیسومدکیبومط حواددنو وشکینووموتن یاووکاو

خودسودهوذودشکلود ین،وکمکودهوکحفنکلودایکاوزیکبودیشف وم دیکلوتکزهواکاوکزو

پیشو یکزودهوآمکبگسوبکا ن.

کیاواکودنکوکوچدنودخشوبکا ن:

۱.وکینهووکاوکصنس:وشکملوموضوعکتو ناتسوکیفخ کجوشنهوکزوبکیفکلووکیتو

تکودهومعنموک نیشهووکو ومتکویمو ناتسومدناجوباوو وبکیفکلواکو شکلوبون.

تجهیزو دکو متهومو دهبوبوشکلوبوسو دحثووکو ط حو ونفو دحث:و ط حو ۲.و

)لیپنا،و کیتو تعکایفو کیفناللووکو و بلیلووک،و معیکاوک،و دهو بک شوآموزکلو

۱۳۸۸:و۲۴0(.ودهوطواوانس،وط حودحثووکاو ناتس »شکملویکوگ  هوپ یشو

کیتواهوعنومکًودکویکومتهوموی  اکاوبکابو ویکوشکملویکوکاتبکطو)مثلوتنکیزو

یکوکشف کک(ویکومائنهوکیت«و)ونکل،و۲۴۱(.

پ یشووکودهوب وصواتوکاکئهومسوشو ن.وکزوکیاوب وخک وکبهوکزوط حودحثووکو

مسوتوک یمودکوعدوکلو»تکنینس«۱و و»غی تکنینس«و کمودب یم.وخک وکبۀوک لواشفهوکاو

کزوپ یشووکواکوتشکیلومسوبودنواهوباوآ هکوو و]پ یش[ود وپ یشوپیشیاو

کیفوکاوکیت.وباوخک وکبۀوب موپ یشووکوموضوعواکوکحکطهومسواددن،وچدکلواهودکو

و وپ یشودهوموضوعوکزوزک یهوکاوخکصو ظ وک کدنهومسوشوب«و)ونکل،۲۴۲(.

باواکودنکوکاوکیاوافکبوط حودحثووکودهوشکلوتکنینسوکاکئهوشنهوکیت؛ویعدسو

مفدکیبودکوو وکینۀوکصنس،وگ  وسوکزوپ یشووکاو ناتسواهوحولوونکلوکینۀو

کصنسو)موضوعوکصنس(وکیت،وط کحسوشنهووکیت.وباو کقع،وپ یشووکاو ناتسو

اشفهوکاواکوتشکیلومسوبودنواهوباوآ هکوو وپ یشود وپ یشوپیشیاوکیفوکاوکیتو

1. cumulative
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 وکزوآیکلودهویختو وکزوموکابوص یحو وا شاودهوموکابومبهمو و کمشخصوکن

) کزا(وم تبوشنهوکیت.وم دسودکوط حوکیاو وعوپ یشووکِاوز جی هوکاومسوتوک نو

ا فهوا فهودهوبک شوآموزکلوباواکهوک نکخفاوادن اک او ناتسوانکوادن.ودهوعبکاتو

بیگ ،وط حودحثووکوکدفنکودکوکشکاهودهودخشووکاوچکلشود ک گیزوبکیفکلو ودکوط حو

پ یشووکاودکزو ومننوسوکزوآلودخشووکوش  عومسوشوبو وا فهوا فهوبک شوآموزکلو

اکودهوپ یشووکاوانسو و ناتسویوقومسوبون.

یکخفکاوونۀوط حودحثووکاوموجوبوباواکودنکوکو»ط حودحثوتکنینس«و

کیت،وکمکوشکلووط کحسودعضسوکزوط حودحثووکوانسومفتک تووکیت.وکزوجننهو

َکشککلومفتک توط حودحثووکوعبکاتوک نوکز:و

کلف.وبیفهوکاوکزوط حودحثووکوچدکلوک نواهودهوبلیلو ییعودوبِلوموضوِعو

کینۀوکصنس،ودهوموضوعکتواوچکوت و و  عسوت وخ بوشنهوک نو وپ یشووکیسو

بادکاۀوو ویکوکزوکیاوموضوعکتو  عسومط حومسواددن.ود کاومثکل،و خافیاو

کینۀوکصنسوکاواهوباواکودنکاوبکیفکلو»ونیۀویکلو و«ودکوعدوکلو»ونیه«وآمنهو

کیت،ودهوبلیلوکیدکهوکیاوموضوعوگاف بهوکیت،ودهوموضوعکتواوچکوت و و

  عسوت وتقایموشنهوکیت،وکزوجننهوکازشوونیه،ومالکووکاوونیهوبکبل،وبلیلو

یکوکزوکیاوموضوعکتو  عس،و ونیهوبکبل،و وجب کلوا بلوونیه.ود کاوو و

کزوجننهو آ هک،و کزو د خسو د کاو ز جی هوکاو ناتسومط حوشنهو و پ یشووکاو

جب کلوا بلوونیهو ومالکوونیهوبکبل،وتن یاووکیسوط کحسوشنهوکیت.وم دسو

دکوتوجهودهوکیدکهوباواالسوانکموویکوکزوکیاوموضوعکتو  عسومط حوشوبو

مسوتوک نوکزوط حودحثووکو وتن یاووکوکیفتکبهوادن.

ب.وبیفهوکاوکزوط حودحثووکوچدکلوک نواهوپکیخوبک شوآموزکلوتعییاواددنۀو

پ یشووکو ود ایسووکاودعناوکیت،ومثلوکینۀوکصنسو» قشوبکشفاوچیزوکاو

منلودکالوباوز نگس«وباوبکیفکلو»دکویکلوآیتولوبیگ وتدهکو یافس!«.وباوکیاوکینۀو

کصنس،ودحثودکوپ یشودکزوبکخلوبکیفکلوش  عومسوشوبو وکزوبک شوآموزکلو
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خوکیفهومسوشوبودهوصواتومواباودهوعوکمنسوکشکاهواددنوتکوآلوعوکملود ایسو

شو ن.وباوکیاو وعوط حودحثووکوموکاباواهوپیشودیدسومسوشوبوبک شوآموزکلودکو

توجهودهومفاوبکیفکلودهوآ هکوکشکاهومسواددنودهوصواتو ه یتو کاو وشفهوشنهوک نو

 وپ یشووکاودعناوط حودحثو کظ ودهوکیاوموکاب ن.وم دسومسوتوک نودکوتوجهو

دهوعوکملو وموکاباواهوبک شوآموزکلودهوآ هکوکشکاهومسواددن،وپ یشووکاودعناو

اکومط حوادنو ودحثواکوپیشودب ب.

ج.ودعضسوط حودحثووکوچدنوم حنهووبکا نو و یکزوکیتومبکحثوبیفهوددناو

شو نو وم حنهودهوم حنهوپیشوا  ن،ومثلوط حودحثو»عنلودهو جوبوآمنلو

شکیعهو وشکیعهوپ کادس«وباوبکیفکلو»حننۀودیگک گکل«.وباوکیاوط حودحثو

کدفنکو یکزوکیتوشکیعکتوبکخلوبکیفکلوبیفهوددناوشو نو وم حنهودهوم حنهو

عنلودهو جوبوآمنلوآ هکود ایسوشو ن.وم دسوباوکیاو وعوط حودحثووکودکو

بیفهوددناوا بلومبکحثومسوتوک نوم حنهودهوم حنهودهوادن اک وباوخصوصوو و

مبحثودپ بکزب.

۳.وتن یا:وباواکودنکوکوباوادکاوط حودحثووکوکزوتن یاووکیسو یزوانکو

گ  فهومسوشوب.ولیپناومیکلوط حودحثووکو وتن یاووکوکزوجهتوونفو وموضوعو

اینومسوادنو و هود وانیکتو تتک توقکئلومسوشوب.وتن یاو ناتسود وجزئیکتوتأ

کزوکونکفوکصنسوتن یاووکاو ناتسوتقویتو )ونکل:و۲۶0(.وباو کقعویکسو

قناتوقضک توکیتو وکیاوعنومکًوکزوخاللومقکیاهووکیسودهوبیتومسوآینواهو

باوپسومشخصوا بلوکیاوکیتواهوآیکوچیزوکو وا کدطسواهومقکیاهومسوشو نو

(ووافدنویکوخی .وکمکوونفوکزوط حودحثووکو مفتک ت،وشبیهویکومثلوومو)عیاووم

چدکلواهوگتفهوشن،ودهبوبوشکلوبوسومتهومودکوتجهیزوبک شوآموزکلودهومعیکاوک،و

کلبفهوگکوسوتن یاوومو بلیلووک،وکیفنالولووکو وتعکایفوکیتو)ونکل،۲۴0(.و

مسوتوک نود کاو همویکومتهومودهواکاوا ب،و وباوونکلوزمکلو  کیدنوکیفناللو

وا بلوبک شوآموزک سواکواهوکزوآلوکیفتکبهومسواددنوتقویتوادن.وددکد کیا،ود کا
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کاتقکاوتتک وک فقکباو ومهکاتووکاوشدکخفسو وکیفناللسو وشکلوبوسومتکویموکن

دحثووکو و ط حو اکیفکاو باو بک شوآموزکلو تیزدیدسو بقتو و ک زکیشو  و یزو

تن یاووکیسو دخشووکو دعضسو باو پ یشووکاو ناتسو کینهووکو و دکو مفدکیبو

ط کحسوشنهوک ن.

تن یاووکوکزجهتوموضوعوومودکوط حودحثووکو  قومسواددنو ود وماکئلو

گی و وانسو  وموکابومدت بومفن از ن،وحکلووآ کهوط حودحثووکود وکینهووکاو  ک

تن ازوبکا نو)ونکل،۲۶0(.وباو کقعوباودخشو»تن یا«،ومفدکیبودکوکینهووکاو

کصنسو وط حودحثووک،ومثکلووکو و نو هووکو وموقعیتووکیسوکاکئهومسوشوبوتکو

دز دنو و محکو مصنکقووکو باو اکو معیکاوکو مالکووکو و دفوک دنو بک شوآموزکلو

کیاو هوتدهکودکعثوبقتو وتیزدیدسوبک شوآموزکلومسوشوب،ودنکهویببوک زکیشو

قناتوقضک توآ هکو یزومسوشوب.وم دسو ناتهود کاواوباکلود کاوبقیقوا بلو

مالکووکو وتیزدیدسوبک شوآموزکلومسوتوک نوباوادکاوط حودحثووکوکزومصنکقووکو

 و نو هووکاوط کحسوشنهوباودخشوتن یاوده هوگی بو ودهوبک شوآموزکلوانکو

ادنوتکودفوک دنوکزوموکابو ومثکلووکودهود ایسومالکووکو ومعیکاووکاوانسود یدن.

کصنسو کینهووکاو کزو دعضسو د کاو اکودنکوکو کیاو باو یکبشنه،و کونکفو ددکد و

تن یاووکیسودکوَکشککلومفتک توط کحسوشنهوکیتواهوعبکاتوک نوکز:

ط کحسو جن لو باو مصنکقووکیسو مثکلووکو و تن یاووک،و دعضسو باو کلف.و

ادن اک وباوخصوصومثکلووکودهواشفو ود ایسو شنهوک نواهوبک شوآموزکلودکو

مالکووکو ومعیکاوکو وونچدیاواشفو وتنکیزومصنکقووکاوآلومالکووکو و

معیکاوکومسوپ بکز ن،وکزوجننۀوکیاوتن یاووکو»مصنکقووکاواکاوکاوقک و سو و

غی قک و س«،و»ویجک سوا فکاوا بلویکومدطقسوا فکاوا بل«،و» ضعوقک ولووک«و

د ایسوکیاو وعوتن یاووکو یکزوکیتوم دسودهوبک شوآموزکلو  و...وکیت.وباو

انکوادنوتکودفوک دنوکزوبلومصنکقووکو ومثکلووک،ومالکووکو ومعیکاوکاوانسواکو

اشفواددنو وونچدیاومصنکقووکاوآلومالکووکواکوبایکددن.
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ب.ودعضسوتن یاووکوو وعسوآزمکیشوذودسودهوشنکاومسوآیدن،ویعدسوباوآ هکو

مثکلووکویکوموقعیتووکیسودیکلوشنهوک نو وکزوبک شوآموزکلوخوکیفهومسوشوبوخوبو

اکوباوقکلبوآلوموقعیتووکو  ضو وآلوموقعیتووکواکود ایسواددن.ومثکلووکو و

موقعیتووکاوکیاو وعوتن یاووکوباوکیاوافکبوغکلبکًودکوعدوکلو»  ضوادین«و

مط حوشنهوک ن.ومثلوتن یاوو»جب کلوا بلوونیه«.

ج.ودعضسوتن یاووکوچدکلوک نواهود وکیکسومثکلووکو وموقعیتووکیسو  ضسو

ط کحسوشنهوک نو وباوآ هکوکزوبک شوآموزکلوخوکیفهومسوشوبوموقعیتووکاو  ضسو

تن یاووکاو اددن،ومثلو بلیلوقضک تو ذا و دکو آ هکو بادکاۀو اددنو و د ایسو اکو

»گذشتوا بلوکزوچیزا«و و»خطکو ومجکزکت«.

دعضسوتن یاووک،وموقعیتووکودهوصواتوب اکوسوط کحسوشنهوک نو و ب.وباو

دهوپیکمنوکو و کزوبک شوآموزکلوخوکیفهومسوشوبوب اکوسووکواکود ایسواددنو و

بایفسو و کبایفسوو ویکوکزواکهووکودپ بکز ن،ومثلوتن یاو»مالکوونیهوبکبل«،و

»ب اکوسووکاوانکوا بل/ ک بل«و و»انکوا بل/ ک بلودهوبیگ کل«.

ه.ودعضسوتن یاووکودکود ایسومثکلووکو ومصنکقووکودهوتنکیزومتهومسوانکو

مسواددن،وکزوجننهوتن یاو»  قو ظیتهو ولطف«،و»ص  هوجویسو وخاکیت«،و

»کحفیکطویکو یوکسو)یختوگی ا(«و و»کحفیکطویکودسوکحفیکطس«.وو

 .ودعضسوتن یاووکودکوکیفتکبهوکزوط کحسوکَشککل،ود کاوپینکوا بلواکدطهو

دیاوب ومتهوموط کحسوشنهوک ن،ومثلو»اکدطۀوکخالقو وقک ول«.وباوکیاوتن یاو

بک شوآموزکلودکوت ییموکَشککلو وپینکوا بلوجکیگکهومتکویموباوآ هکواکدطهودیاو

ب ومتهوموکخالقو وقک ولواکود ایسومسواددن.

مثکلو و ذا و دکو اکو بک شوآموزکلو کدفنکو اهو چدکلوک نو تن یاووکو دعضسو ز.و

توضیحکتسودکو دولو ومهکاتووکیسوآشدکومسواددنو ودعنودکوتوجهودهوآلو دول،و

مثکلووکو ومصنکقووکیسوکاکئهومسواددنواهوبک شوآموزکلوآلو دولواکوباومصنکقووکو

تن یاواددنو وحفسوخوبشکلوومو دو سوبیگ ودهوبیتوبودن،ومک دنو»اکهووکاو
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جنبوموک قتومشف او)ا شووکاوقک عویکزاومشف ا(«.ود کاوکیاوتن یاوکن

اکودنکیسومجزکود کاوم دسوکاکئهوشنهوکیت.

ح.ودعضسوتن یاووکودهوصواتومثکلو وموقعیتو وشکلوط کحسو شنهوک ن،و

دنکهوباوآ هکوبک شوآموزکلودکو ظ یهووکویکوکبعکوکیسوموکجهومسوشو نواهودکینودکو

کاکئۀوبلیل،وموک قتو ومخکلتتوخوبواکودکوآلو ظ یهووکودیکلواددن،وکزوجننهو

تن یاو»اکاوکاوغی قک و سو واکاوکاوغی کخالقس«.

کمینوکیتوم دیکلودکوکیفتکبهوکزوکیاومح کووکو ودهواکاگی اوط حودحثووک،و

تن یاووکو و...ودفوک دنودهواوباکلوباوجهتواشنوتتک و قکب،وخالقو وم کقبفسو

یکااود یک دن.

باو اهو ک  کباو باوخکتنهوالزموکیتو کیاومجنوعهو دوبلو تنتیقسو دهوجهتو

تألیفو وتن یاودخشووکاومخفنفوکیاومجنوعهویهیمودوبهوک نودهوصواتوبقیقو

مشخصوشو ن.وبکیفکلووکاوکیاوافکبوکزومیکلوبکیفکلووکیسوک فخکبوشنهوک نو

اهوی اکاوخک مو کطنهویو اسود کاود ایسودهوگ  هوبکیفکلوکاکئهوا بهودوب.و

کیشکلوکدفنکومفاوکصنسوبکیفکلووکاود گزینهواکودکوتوجهومضنولوبکیفکلوباو

دکزۀو۱000وتکو۲000واننهوخالصهو ویپسودهوگ  هوکاکئهومسوا ب.وجاتو جو،و

گ بآ اا،وتنخیصو وکعنکلوتغیی کتوپیشدهکباوبکیفکلووکاوکیاوافکبودهو

عهنهوکیشکلودوبهوکیت.وکمکواکاوگ  هو-وشکملوخوبوکیشکل،وکیدجک بو وخک مو

شیوکوشتکیسو-وکیاودوبواهوپسوکزود ایسوبکیفکلووکیسواهوتویطوکعضکودهو

اهوحکئزوش کیطو گ  هوکاکئهومسوشنو)شکملوونیاوبکیفکلووک(ود خسوکزوآ هکواکو

دوب نوک فخکبو وباوچدنوم حنهو ی کیشووکیسومخفنفوا اوآ هکوکعنکلوادن،وکزو

قبیلو ی کیشوکبدس،و ی کیشو ناتسو ومدکیبویکزاودهولحکظوا کلوشدکخفس.و

باوگ  هوپیشدهکبوکیسود کاوگتتو گو ویاسودکولحاو وزدکلواک او وگکهوخنقو

موقعیتووکیسوجنینود کاوبکیفکلووکوکاکئهومسوشنواهوکیاوپیشدهکبوکوتویطو

گ بآ ا نهوکعنکلومسوگ بین.و ی کیشووکودکاوبیگ وپسوکزوکج کاوبکیفکلووکوباو
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منکاسوک جکمومسوشنوتکو هکیفکًوبکیفک هکیسواکمالًومدکیبو ومطکدقودکوکصولو

بکیفکلووکاو بکو د کاو کیدجک بو پژ وشسو ط حووکاو کزو اهو معیکاوکیسو  و

کیفخ کجوشنهودوبودهووبیتوآین.

 گکاشواکودنکوکاوکیاوبکیفکلووکوحکصلواکاوی اکاوخک موینک هوعاک او

آلو لیپنا،و مفیوو اکودنکوکاو شیوۀو کیکسو د و اکودنکوکو کیاو کیت.و ددنهو  و

مکاگکاتوشکاپو و ینیپواموتألیفوشنهوکیت.وکلبفهو کگتفهو نک نواهوچدنو

موابوکزوکینهووکاوکصنسویهوبکیفکلووموچدنویکلوپیشوتویطوونکلوگ  هو

بکیفکلواهوذا وا بموتهیهوشنهودوبواهودعنکًوباو  کیدنوتألیفواکودنکووکوکزوآ هکو

وموکیفتکبهوشن.

کزوونۀوب یفک سواهوباوتهیهو وآمکبهویکزاوکیاومجنوعهومکواکویکااوا بهوک ن،و

دایکاویپکیگزکام. پیگی اووکیشکل،و د کاو کزوی اکاوخک موعاک او دهو یژهو

ونچدیاودکینوکزوبک شوآموزکل،ومنی کلو ومائواللومنایۀویوبهودایکاوتشک و

ادمواهوکیاوکمککلواکو  کوموا ب نوتکود  کمۀو بکودهوشکنسومدکیبوباوکیاو

منایهوکج کوشوبوتکودهو کیطۀوآلومحفوکوکیسوکزوکیاوقبیلود کاوکیفتکبهوباو

االسووکاوتتک وکیاومنایهوتهیهوگ بب.

یعینو کجس

آدکلو۱۳۹۶


