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 تامالت فلسفی در باب واقعیت و فضای مجازی در تعلیم و تربیت

 1مریم پورآقا

 چکیده

ؾبظز. ًیبظهٌس فْن فلؿفی ثب ًگبُ فطاًگطاًِ ٍ اظ ثبال ثِ پبییي اؾت تاب اظ زیاس    فضبی هدبظی کِ ٍاقؼیت ًساضز ٍلی ٍاقؼیت ضا هی

ؾاَاال  پاػٍّف ػجبضتٌاس    اثعاضگطایبًِ ضّب قَز. ثطای ایي هٌظَض ؾَاالتی هغطح قسُ اؾت تب زض ضؾیسى ثِ ایي فْن یبضیگط هب ثبقس. 

اثطا  فضبی هدبظی  -3چیؿتی فضبی هدبظی ٍ ًؿجت آى ثب ٍاقؼیت ٍ  -2ثب تَخِ ثِ فلؿفِ فٌبٍضی اعالػب ،چیؿتی ٍاقؼیت  -1اظ:

گیط آى ثط ظًسگی اًؿبًْب زض کٌبض اثْبم ّبی ثؿیبضی کِ کبضثطاى زض  ثط تؼلین ٍ تطثیت گؿتطـ ضٍظافعٍى فضبی هدبظی ٍ ؾیغطُ ّوِ

ثطضؾی فٌبٍضی اعالػب  ثِ ػٌَاى پسیسُ ثكطی اظ ثؼس  ثب هكکل هَاخِ کطزُ اؾت.ضیعی ضا  ؾغَح هرتلف هَاخِ ّؿتٌس اهکبى ثطًبهِ

ضیعی زض ًحَُ هَاخِ ثب فضبی هدبظی ٍ فٌابٍضی اعالػاب     قٌبؾبًِ یب ّؿتی قٌبؾبًِ هی تَاًس ضاّگكبی اهکبى ثطًبهِ فلؿفی هؼطفت

ای چاَى    ّبی ّؿتی قٌبؾبًِ زاًف زض کٌبض فطضیِقٌبؾی ٍخَز خْبى قبثل قٌبذت اظ عطیق تفکط ٍ افعایف  ثبقس. اظ خْت هؼطفت

قٌبؾبًِ ثاِ   زاض چٌسگبًِ ثبّن زاضًس زض کٌبض فطضیِ ّؿتی خْبى هطکت اظ اقیبء زض تؼبهل ثبّن ثب الگَّبی ثبثت ػیٌی کِ ضاثغِ هؼٌی

تؼلین ٍتطثیت ثِ ػٌَاى هحَض فٌبٍضی کِ هؼتقس اؾت فٌبٍضی اهکبى تغییط، تَلیس ٍ حصف ثطذی فطایٌسّبی عجیؼی ٍ ٍاقؼیت ضا زاضز. 

انلی آهَظـ اًؿبًْب ذَاؾتِ ٍ گبّب ًبذَاؾتِ زض ظیط ؾیغطُ فضبی هدبظی ٍ فٌبٍضی اعالػب  قاطاض زاضز .آًداب کاِ اظ ایاي فٌابٍضی      

زضثحث آهَظـ ٍ ٍؾبیل کوک آهَظقی ٍ حتی هسیطیتی اؾتفبزُ هی کٌس  تب اؾتفبزُ اظ آى ثطای ایدابز ثطاثاطی ٍ ػاسالت آهَظقای     

ٍاقؼیت ٍ زًیبی هدبظی ثِ قیَُ تحلیل  ثطضؾی ٍ تحلیل حبضط پػٍّف  قَز. ی اًتقبز کطزى ثِ آًچِ کِ ثِ قکل ؾٌتی اضائِ هیحت

پطزاذتِ اؾت. ضٍیکطزّبی ٍ زیسگبّْبی فلؿفی ضا زض اضتجبط ثاب فٌابٍضی اعالػاب ،     اؾتٌتبخی -ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیلیفلؿفی ٍ 

فضبی هدبظی ٍ تؼلین تطثیت ضا هسًظط قطاض زازُ اؾت. ٍ ثِ ؾیغطُ ذَاؾتِ ٍ ًبذَاؾتِ فٌبٍضی اعالػب  ٍ فضبی هدابظی ثاط ؾا ْط    

 لین ٍ تطثیت اؾت.تؼلین ٍتطثیت اشػبى زاضز ٍ ذَاّبى ًگبُ هدسز ثِ ثحث فٌبٍضی زض هجبحث تؼ

 فلؿفِ، ٍاقؼیت، فضبی هدبظی، فٌبٍضاعالػب ، تؼلین ٍ تطثیت ها: واژه کلید

 

 مقدمه

قٌبؾبًِ ثِ فضبی هدبظی ٍ غفلت اظ  ؾبظز. غلجِ ضٍیکطز خبهؼِ ّب ضا قسضتوٌساًِ هی فضبی هدبظی ٍاقؼیت ًیؿت ٍلی ٍاقؼیت

ای ضا  زؾتیبثی ثِ زیس کبضکطزگطایبًِ کِ ثٌیبًْبی فکطی ٍ اًسیكِ ضٍیکطز فؿلفی ؾجت ًگبُ ّب تقلیل گطایبًِ گطزز. زضحبلیکِ

تَاًس ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس ًیبظهٌس فْن فلؿفی ّؿت تب فطاًگطاًِ ٍ اظ ثبال ثِ پبییي ثِ آى ثٌگطز. ٍ اظ زیس اثعاضگطایبًِ ضّب گطزز.  هی
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یس ثِ زًجبل قکل زازى ثِ ضّیبفتی ثَز تب ثتَاى ثط اؾبؼ ّبی فلؿفِ تطثیت ثِ هَضَع ًگطیؿتِ قَز ثب ظهبًیکِ قطاض اؾت اظ زیسگبُ

 :ّبی اؾبؾی زض ایي ظهیٌِ ضطٍضی اؾت ثٌبثطایي عطح پطؾف آى فضبی هدبظی هَضز ًظط ضا ؾبذت.

ّبی فکطی هرتلف قسُ  ّبی گًَبگَى ثِ ٍاقؼیت ؾجت پیسایف خطیبى پبؾدٍاقؼیت چیؿت؟ ثب تَخِ ثِ فلؿفِ فٌبٍضی ،  .1

 اؾت.

 ًؿجتی ثب ٍاقؼیت زاضز؟فضبی هدبظی چیؿت ٍ چِ   .2

 فضبی هدبظی چِ تبثیطاتی ثط تؼلین ٍ تطثیت زاقتِ اؾت؟  .3

آگبّی زضؾتی ًؿجت ثِ افطاز زضٍى ایي فضبی  ٍ زّس کِ ٍاقؼیت ًیؿت تی ضا قکل هیکِ فضبی هدبظی ٍاقؼی ثب تَخِ ثِ ایي

ضیعی ثطای آى ثب زقَاضی ّوطاُ اؾت ٍ آیٌسُ  ی اًؿبًْب ّؿتین. ثطًبهٍِ زض ػیي قبّس گؿتطـ ّطضٍظُ ؾیغطُ آى ثط ظًسگ آى ًساضًس

ایٌکِ ثغَض کبهل زض ایي فضب ًیؿتین ٍلی ذبضج اظ آى ًیع قطاض ًساضین ثٌبثطایي  آى ًیع زض ّبلِ ای اظ اثْبم قطاض زاضز. زض ایطاى ًیع ثب

 ًیؿت.اًگبض اهکبى ثطًبهِ ضیعی ثطای آى 

اظ ًظط فلؿفی هَضز ثطضؾی قطاض زاز، لصا فٌبٍضی اعالػب  ًیع اظ ایي قضیِ هؿتثٌی  تَاى ثكطی ضا هیی   اظ آخبیی کِ ّطپسیسُ 

ّبیی اظ ثؼس هؼطفت قٌبؾی ٍ  . ثحثقٌبؾی زض ایٌدب هس ًظط قطاض ذَاّس گطفت ًیؿت.ثٌبثطایي ثحث ّبیی هؼطفت قٌبؾی ٍ ّؿتی 

قٌبؾی اثتسا ثبیس قبئل ثِ یک  هؼطفت زّس اظ ًظط کِ ًكبى هیتَاى زیس.  ( هی1388زض کبض ثبًح) ثِ ًقل اظ ضطغبهی، ضاقٌبؾی  ّؿتی

ت ٍ ؾَم ایٌکِ ثب تَخِ ٍ خْبى ذبضخی)ّطچٌس خعئی( قبثل قٌبذت اؾ -2خْبى ذبضخی ٍخَز زاضز،  -1هثال  ؾطی فطضیب  ثَز 

کِ هی زاًس  خْبى ضا هطکت اظ اقیبءفطضیِ ای ّؿتی قٌبؾبًِ  ضثبضُ ّطثرف اظ خْبى گؿتطـ زاز. تَاى زاًف ذَز ضا ز تفکط هی

ّب ضا قکل زٌّس، الگَّبی ثبثت ػیٌی ) قَاًیي( ضا زض اقیبء، ٍقبیغ ٍ فطایٌسّبی عجیؼی ٍ اختوبػی  زض تؼبهل ثبّن هی تَاًٌس ًظبم

ِ ثِ ایي فطضیب  گطی ثیكتط چٌسگبًِ ٍ احتوبلی اؾت تب ؾبزُ ٍ ذغی. ثب تَخ تَاى یبفت،ّطچیعی ػلتی زاضز ٍ ًْبیتب ایٌکِ هؼٌی هی

ای ضا زض  ی ّؿتی قٌبؾبًِ ( فطضی2003ِقٌبؾی ٍ ّؿتی قٌبؾی کِ زض هَضز خْبى هغطح اؾت. افطاز فؼبلی اظ خولِ ثبًح) هؼطفت

اضتجبط ثب فٌبٍضی هغطح هی کٌٌس، کِ ػجبض  اؾت اظ: اهکبى تغییط ثطذی اظ فطایٌسّبی عجیؼی ثب اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػب  ٍ 

ثب تَخِ ثب  -3ثب اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػب  هی تَاى ثركی اظ ٍاقؼیت ضا تَلیس یب حصف کطز،  -2گبّبًِ ٍخَز زاضز.ضیعی آ ثطًبهِ

ّبی زؾت ثكط تحت کٌتطل ذطز قطاض زاضًس ٍ ذَزثرَز زض فطایٌس تکبهل عجیؼی حضَض ًساضًس پؽ ًیبظ ثِ تجییي ٍ  کِ ؾبذتِ ایي

 (.1388ضطغبهی، قٌبؾی فٌبٍضاًِ ٍخَز زاضز) تكطیح ّؿتی

( ثِ چْبض ٍیػگی اقبضُ 2003بؼ)خًَ ،ّبی فٌبٍضی هسضى ٍ اضتجبط آى ثب پیكطفت اظ خٌجِ فلؿفِ فٌبٍضی زض ثطضؾی ٍیػگی

پصیط ًوی ثبقس.  پبیبى اؾت لصا هكرم کطزى ًقغِ اقجبع ٍ زؾتیبثی ثِ تؼبزل اهکبى کٌس: اٍل ایٌکِ فطایٌس ضقس فٌبٍضی هسضى ثی هی

ّبی خسیس ٍخَز زاضز ٍ  ای ثَزُ ٍ اهکبى تغییط زض اّساف ثلٌس هس  ثِ زلیل فٌبٍضی ضّبی فٌبٍضاًِ ًِ ذغی ثلکِ زایطُازٍم: اضتجبط اثع

خبهؼِ خْبًی فٌبٍضاًِ ثِ زلیل اضتجبعب   م  ًظطیِ ّبی خسیس هغطح قسُ زضهب قبّس اًؼغبف ظیبزی زض ایي ظهیٌِ ّؿتین. ؾَ

زلیل فكبض ضقبثت تقَیت هی قًَس. زض ًْبیت ایٌکِ پیكطفت حبنلِ ًِ ًتیدِ نطف خْبًی گؿتطزُ، ؾطیغ گؿتطـ یبفتِ ٍ ثِ 
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ایسئَلَغی فٌبٍضی هسضى کِ ثركی اظ آى تحت تبثیط هحطک شاتی ٍ ذَزکبض تؼبهل ثب اختوبع اؾت. زض ازاهِ خًَبؼ ایي پیكطفت ضا 

ُ اؾت ًِ زذبلت ذبضخی ٍ اشػبى زاضز کِ فٌبٍضی کٌس کِ زض آى تحَل زضًٍی اضگبًیک تؼییي کٌٌس ثِ پیكطفت اضگبًیک تؼجیط هی

 (.1388تقسیط اؾت)ضطغبهی،

( زض ایي ظهیٌِ ؾِ 1384یبثس. ثبقطی)  ای زاضز، لصا ضٍیکطزّبی فلؿفی زضثبضُ فٌبٍضی ًیع اّویت هی کِ فٌبٍضی فلؿفِ اظ آًدبیی

 -تک اضظقی ٍ اهطی عجیؼی –طی فطٌّگی ضٍیکطز ضا هغطح هی کٌس. کِ ػجبضتٌس اظ   فٌبٍضی چَى اهطی عجیؼی ٍ ذٌثی، اه

چٌس اضظقی. ٍ تَضیحبتی ًیع زض ثبضُ ّطکسام اظ ایي ضٍیکطزّب اضائِ هی زّس اظ خولِ ایٌکِ: فٌبٍضی اظ لحبػ اضظقی  –فطٌّگی 

ًِ ثِ  گط ثَزى فٌبٍضی کٌٌسُ ٍ یک ؾَیِ ثط فطٌّگ زاضز، ٍیػگی ؾبظًسُ یب ترطیت ذٌثی اؾت، ضقس هؿتقل زاقتِ ٍ اثطی تؼییي

قَز ٍ ایٌکِ هؿئَلیت زض هقبم ثکبضگیطی هغطح اؾت ًِ زض پسیس آٍضزى ٍ  ثٌیبز ٍ ؾبذتبض آى ثلکِ ثِ ًحَُ اؾتفبزُ اظ آى هطثَط هی

کٌٌس کِ فٌبٍضی چَى زض یک چبضچَة فطٌّگی ٍ  تَلیس آى. زض اضتجبط ثب فطٌّگی ٍ تک اضظقی ثَزى فٌبٍضی ایكبى هغطح هی

پؽ اظ لحبػ اضظقی ذٌثی ًیؿت ٍ ثغَض ػوسُ ًبقی اظ ػقالًیت اثعاضی اؾت، ضاثغِ زٍخبًجِ هیبى اضظقی هؼیٌی ضخ هی زّس 

آٍضی ٍخَز زاضز. فٌبٍضی ثِ ػٌَاى یک اثعاض اضظقی ثط کل فطٌّگ تبثیط گصاقتِ ٍ هی تَاًس هَخت ترطیت ٍ تحطیف  فطٌّگ ٍ في

کٌٌس. زض ؾَهیي  زض هقبم پسیس آٍضزى ٍ تَلیس آى ًیع اقبضُ هی آى قَز. زض ًْبیت ثِ هؿئَلیت ًِ تٌْب زض ثکبضگیطی فٌبٍضی کِ

تَاى  ضیكِ فٌبٍضی زض عجیؼت، اًسیكِ ٍ فطٌّگ اختوبػی اؾت، ًوی س کِ:کٌضٍیکطز  ثِ عطیقی ثب تلفیق زٍ ضٍیکطز قجلی اقبضُ هی 

ّبی ثكطی زضخب  هرتلفی اظ  ظـچطا کِ زض ػالیق ٍ اض .قٌبؾی فٌبٍضی ٍ فطٌّگ تهَض کطز هطظ هكرهی ضا ثیي هٌغق ٍ ّؿتی

ّطکسام اظ ایي زٍ ضا قبّس ّؿتین. اثطا  ترطیجی یب ؾبظًسگی فٌبٍضی ًِ ًبقی اظ هٌغق شاتی آى کِ ًتیدِ تْی یب ثبضٍض ثَزى 

هؿئَلیت ّن زض ثحث ثکبضگیطی ٍ ّن تَلیس ٍ پسیس آٍضزى  ،ذهیهِ چٌس اضظقی آى اؾت. ثِ زلیل ّویي ذهیهِ چٌساضظقی

 ح اؾت.فٌبٍضی هغط

اضتجبط قطاض زاضز لصا ػالٍُ ثط ثطضؾی فلؿفی فٌبٍضی، تَخِ ثِ  اظ آًدبیی کِ فضبی هدبظی  ثط هحَضیت فٌبٍضی اعالػب  ٍ

( ثِ 1388کبض کطزُ اًس اظ خولِ ضطغبهی) حیغِافطازی کِ زض ایي  زض اضتجبط ثب فلؿفِ اعالػب ،ثحث اعالػب  ًیع ضطٍضی هی ثبقس.

ز هبًٌس فلؿفِ ؾبیجطی، فلؿفِ زیدیتبل، فلؿفِ ضایبًِ، فلؿفِ ػلَم ضایبًِ، فلؿفِ زاض حَظُ ّبی گًَبگًَی کِ زض ایي ظهیٌِ ٍخَز

ًْب یؼٌی اعالػب  بز آاًس. ثب تَخِ ثِ خبیگبُ حبفظِ،  ظثبى ٍ هٌغق زض فلؿفِ هؼبنط  پطزاذتي ثِ ثٌی َّـ ههٌَػی اقبضُ زاقتِ

 یبثس هیِ اّویت ثٌیبزی فیبثس. ٍ اعالػب  هبًٌس ثَزى، قٌبذت، ظًسگی ٍ حتی ذَثی ٍ ثسی زض فلؿ ای هی اّویت ٍیػُ

زاضز ثِ ایٌکِ، زض کِ اقبضُ  کطزُزٍ ضٍیکطز اثعاضگطایی ٍ تقسیطگطایی ضا هغطح  زض اضتجبط ثب فٌبٍضی اعالػب ، (2002چبضظاؼ)

ی  ثب تَخِ ثِ ًحَُ ٍّبی فطٌّگی ٍ اذالقی هرهَنی ًیؿت  اعالػب  اظ لحبػ اضظقی ذٌثی ثَزُ ٍ حبٍی اضظـٍضی اثعاضگطایی فٌب

فٌبٍضی اعالػب   یب هٌفی زض پی زاقتِ ثبقس. زض ضٍیکطز تقسیطگطایبًِ،تَاًس اضظـ هثجت  کٌس هی اؾتفبزُ ٍ اّسافی کِ زًجبل هی

کِ پی  یّبی اذالقی زض حیغِ اّساف تي ًیبظّبی اًؿبى ٍ تحقق اّساف ٍی ٍ پطؾفقَز ثطای ثطآٍضزُ ؾبذ اثعاضی زض ًظط گطفتِ هی

ّبی  ضٍیکطز تقسیطگطایبًِ عجیؼت فٌبٍضی اعالػب  ضا ًِ ذٌثی کِ حبٍی اضظـ.(1388)ضطغبهی،گطززتَاًس هغطح  قَز هی گیطی هی

ّبی فطزی ٍ خوؼی گطفتِ ٍ  گیطی اظ تهوینت ضا هزاًس کِ ثب گؿتطـ ضٍظافعٍى ذَز تَاى هقبٍ فطٌّگی ٍ اذالقی هرهَنی هی

 زٌّس. هثال ثحث زّکسُ خْبًی الکتطًٍیک کِ اقکبل زهکطاتیک اضتجبط ضا تؿْیل هی کٌٌس. هؿیط آًْب ضا تغییط هی
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ای هتفبٍ  اظ ضفتبض ٍ  ضٍیکطز تقسیطگطایبًِ کِ هؼتقس ثِ پتبًؿیل اضظقی فٌبٍضی اعالػب  اؾت زض هؿیط تؼلین تطثیت گًَِ

 کٌس. ضا زض پیف ذَاّس گطفت. فضبی هدبظی ٍ فٌبٍضی اعالػب  ًِ اثعاض نطف کِ پكتَاًِ فطٌّگی ضا ثب ذَز خبثدب هیقیَُ 

زیسگبّْبی فلؿفی هغطح زض فٌبٍضی اعالػب  ٍ فضبی هدبظی زض تؼلین ٍ تطثیت ٍ چگًَگی آى تبثیط گصاض اؾت. 

فٌبٍضی اعالػب  ٍ ًؿجت آى ثب تؼلین ٍ تطثیت، ؾِ زیسگبُ هسضًیعم،  ( زض اضتجبط ثب زیسگبّْبی فلؿفی هغطح زض ثبض1388ُضطغبهی)

کٌس. هسضًیعم ّوگبم ثب ضٍیکطز  اثعاضی ضوي ٍاقؼی ٍ ػیٌی زاًؿتي فٌبٍضی اعالػب ، اظ ًظط  اًتقبزی ٍ پؿت هسضى ضا هغطح هی

کِ تحَل آى ٍاثؿتِ ثِ اهَض اضظقی ٍ فطٌّگی  زاًس، عجیؼی فطاگیط ثطای ضفغ ًیبظّب ٍ هحسٍزیت ّب هی اضظقی آًطا ذٌثی، اقسام اٍلیِ

هٌسی اظ آى  ّبی ثْطُ تَاًس اهَض اختوبػی ٍ فطٌّگی ضا تحت تبثیط قطاض زّس. لصا ثب هطاقجت اظ قیَُ ًیؿت ٍ ضقس هؿتقلی زاقتِ ٍ هی

گیطز.  گبُ اًتقبزی نَض  هیتَاى اظ اثطا  هرطة ٍ ًبػبزالًِ آى خلَگیطی کطز. تَخِ ثِ اثؼبز هرطة فٌبٍضی اعالػب  تَؾظ زیس هی

پطزاظاى اًتقبزی ثبٍض زاضًس کِ زض حَظُ تؼلین ٍ تطثیت زٍضاى ًَ، ضٍاثظ ظبلوبًِ ٍ ؾلغِ خَیبًِ ثب ّوطاّی فٌبٍضی اعالػب   ًظطیِ

سز ضّبیی ّبی تفؿیط زض ن ّبی غبلت ضا ایدبز ًوبیس.پؿت هسًیعم  ثب اؾتفبزُ اظ قیَُ ّبی گطٍُ تَاًؿتِ اؾت فطایٌس حبکویت اضظـ

. زض ایي ًظطگبُ فٌبٍضی اعالػب  ٍ فضبی هدبظی ًِ خٌؿیت، عجقِ اختوبػی ٍ ًػاز اؾت ّبیی چَى ػیٌیت ٍ شٌّیت، اظ ضٍیبضٍیی

پصیط اؾت ثٌبثطایي  دبیی کِ ػول آزهی قبثل تفؿیط ٍ چبلفًاثعاضی ثطای ؾٌدف ًْبیی زاًف ثلکِ قکلی اظػول آزهی اؾت ٍ اظ آ

ّبی هَخَز زض ایي فضب اقبضُ  ف کكیسُ قسُ ٍ ثب ًفی کلیت زض فٌبٍضی اعالػب  ٍ فضبی هدبظی ثِ تفبٍ فٌبٍضی اعالػب  ثِ چبل

 کِ تفؿیطی هدسز اظ فٌبٍضی اعالػب  ٍ کبضثطز آى زض تؼلین ٍ تطثیت قکل ثگیطز. اؾت ٍ ذَاّبى آىگطزز  هی

 پبؾد ثِ پطؾف ّب

فٌبٍضی اعالػب  ٍ اضتجبط ثیبى قس، هی تَاى ثِ ؾَاال  ثسیي گًَِ پبؾد ثطاؾبؼ آًچِ زض اضتجبط ثب هجبًی فلؿفی هغطح زض 

 زاز.

ٍاقؼیت  گفت:ثبیس پطؾس،  کِ اظ ٍاقؼیت ٍ چیؿتی آى هی زض پبؾد ثِ اٍلیي ؾَال  یت ٍ فلؿفِ فٌبٍضیؼهبّیت ٍاقپطؾف اٍل: 

حقیقت تهَیطی کٌس. ٍ یسا هیپ ضا هکبى زضک آىؼ ٍ ػقل اچَى حَاثب اثعاضّبیی ثكط  ٍ زّس زض خْبى ثیطٍى یب زض ػبلن شّي ضخ هی

ٍ آًدب کِ ًوَزی ثطای زضک کطزى ًجبقس  .تَاى ثَز زاًؿت ٍ حقیقت ضا ًوَز اؾت کِ افطاز اظ ٍاقغ ػیٌی شٌّی زاضًس. ٍاقؼیت ضا هی

اؾت کِ فطز اظ ٍاقغ س. حقیقت تهَیطی یبث بى ٍ نحجت کطزى قبثلیت زضک هیًرَاّس ثَز. ٍاقؼیت هَخَز ثب اهکبى ظث ی ّن،ثَز

اهطی شٌّی ضا ثیبى هی کٌس. ًْبیت یک حقیقت ظهبًی اؾت کِ ثب ٍاقؼیت هغبثقت زاقتِ  ،ػیٌی یب شٌّی زاضز ٍ ثب تجسلیف ثِ گعاضُ

تَاًس هغطح قَز ثٌبثطایي اهکبى زاضز گعاضُ ّبی هغطح قسُ هغبثق ٍاقؼیت ثبقس یب  ثبقس. اظ آًدبیی کِ ٍاقؼیت ثغَضی شٌّی ًیع هی

زض ضاثغِ ثب حقیقت  جبقس. ٍ ثب پػٍّف هی تَاى نحت گعاضُ ثیبى قسُ ضا ؾٌدیس تب هیعاى ًعزیکی حقیقت ثب ٍاقؼیت ثسؾت آیس.ً

عطیق شّي ٍ فکط ثِ حقبیق ّوَاضُ شٌّی ّؿتٌس ٍ اظ  ّن شٌّی اؾت،ػیٌی ٍ ّن ثبیس ذبعط ًكبى کطز کِ ثطذالف ٍاقؼیت کِ 

بضید فلؿفِ ًَع هَاخِْ ثب ٍاقؼیت اظ افالعَى ٍ اضؾغَ گطفتِ تب خبى زیَیی، ؾجت . زض عَل ت(1395آیٌس)قبئسی، ظثبى هی

 ّبی گًَبگَى اًَاع ًگبُ ثِ ٍاقؼیت ٍخَز زاضز. یب زض ایؿن گیطی ایؿن ّبی گًَبگَى قسُ اؾت. قکل
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زیگطاًی  لیساقت ٍاًگبقتٌس کِ ٍخَزـ ثِ هَخَزا  ضثغی ً خْبى ضا ثبثت هی َغاضؾ افالعَى ٍ  ای هبًٌس فالؾفِچٌبًچِ 

هَقتی ثَزى حقیقت ٍ ٍاقؼیت  .حبنل ًگطـ پطاگوبتیؿتی،کِ زائوب زض حبل تغییط هی زاًٌس،چَى پطاگوبتیؿتْب خْبى ضا ًِ ثبثت

کِ زض عَل  ،افالعَى ٍ اضؾغَ هسػی ثجب  ٍ زؾت یبثی ثِ ٍاقؼیت ثبثت ٍ یک حقیقت کلی هغبثق ثب ٍاقؼیت ثَزًس  ٍلی .اؾت

یبثی  ًساضین ٍ ثطای زؾت ،الجتِ ثب ایي پیف فطو کِ هب ّوِ حقبیق ضا ثب ٍخَز  حقبیق ٍ ٍقبیغ کلی .ظهبى هكوَل تغییط ًوی قَز

 .(1395ثِ آًْب ثبیس اظ زیبلکتیک اؾتفبزُ کٌین)قبئسی،

 پبؾد ثِ پطؾف زٍم: فضبی هدبظی چیؿت ٍ چِ ًؿجتی ثب ٍاقؼیت زاضز؟

اّی ثطای زؾتیبثی ثِ هبّیت ّط چیعی زض فلؿفِ هغطح قسُ اؾت. لصا زض اثتسای اهط تؼطیف فضبی هدبظی تؼطیف ثِ ػٌَاى ض

«) زّس. فضبیی تئَضی اؾت کِ اضتجبعب  کبه یَتطی زض آى ضخ هی»فضبی هدبظی ًوبیس. کِ ػجبض  اؾت اظ ایٌکِ   ضطٍضی هی

قبغالى زض ظهیٌِ  تَؾظ 1990قس ٍ ٍ زض ؾبل  تریلی-ویٍاضز ازثیب  ػل 1980ي ٍاغُ زض زِّ( ای2017زیکكٌطی اکؿفَضز،

 کبه یَتط، ایٌتطًت، قجکِ ٍ هربثطا  ثکبض گطفتِ هی قس ٍ ایي ٍاغُ ثؿیبضی اظ ایسُ ّب ٍ پسیسُ ّبی ًَظَْض ضا ًوبیٌسگی هی کٌس.

زاًكگبُ قْیس  هدبظی تَاى ثِ پػٍّكکسُ فضبی ثؼضب فضبی هدبظی ثِ ػٌَاى فضبی زٍم زض ًظطگطفتِ قسُ اؾت. زض ایي اضتجبط هی

 .اًس گصاضی کطزُ یؼٌی فضبی زٍم ًبمثْكتی اقبضُ کطز کِ ًكطیِ زاذلی ذَز ضا ّن ثِ ایي ًبم 

ًسگی ضا ثِ ؾطػت تحت تبثیطقطاض زازُ اؾت . زض کٌبض ایي اثؼبز هرتلف ظ ؾطیغ،یب فضبی هدبظی ثِ زلیل ضقس « فضبی زٍم»

اثطا  هؿئلِ هْن زیگط، کن ضًگ تط قسى هطظ ثیي فضبی ٍاقؼی ٍ فضبی هدبظی اؾت کِ اثط آى ضا هی تَاى زض فضبی ذهَنی ٍ 

قسُ اؾت. فضبی ػوَهی ظًسگی قبّس ثَز. ّوچٌیي اًگبض خسا قسى اظ فضبی هدبظی ٍ ثطگكت ثِ فضبی ٍاقؼی هكکل تط اظ قجل 

 ٍ اهٌیت ٍ ذهَنی حطین ّوچَى هَضَػبتی زازُ  قطاض ذَز هربعجیي اذتیبض زض کِ قوبضی ثی ّبی فطنت ٍ هعایب کٌبض زٍم زض

 .(1393ضا ثِ یک ًیبظ تجسیل کطزُ اؾت)ّوبیَى ٍاال، فٌی هؿبئل الجتِ

اؾت. اظ خولِ فضبی هدبظی کِ آقٌبیی ثب چٌس ٍ آى آگبّی اظ ًحَُ فؼبلیت  ،ّب یکی اظ قیَُ چیعی ثطای زؾتیبثی ثِ چیؿتی

ثب اؾتفبزُ اظ هحیظ  ثِ ایي قکل اؾت کِ ایي فٌبٍضی فٌبٍضی ٍاقؼیت هدبظیقیَُ کبض کٌس.  اثؼبز گًَبگَى آًطا ًوبیبى هی ،چَى کبض

قکل ثهطی ٍ ؾِ ّبیی ضا هی زّس کِ اظ ضٍی زًیبی ٍاقؼی ثِ  ظ ضایبًِ ثِ فطز حؽ حضَض زض هکبىّبی قجیِ ؾبظی قسُ تَؾ

حیظ ضا زاضز ثب ایي ٍیػگی کِ ثؼسی قجیِ ؾبظی قسُ اًس عَضی کِ فطز ثب ایي فٌبٍضی اهکبى حطکت زض آى هحیظ ٍ تؼبهل ثب اخعا ه

-6223، نم 2015، 1ٍ گُلسثَچ 1، اُکیوُت1َلَؾیب قَز تَؾظ کبه یَتط ؾبذتِ قسُ اًس) ی ػٌبنطی کِ تَؾظ کبضثط زضک هیتوبه

ٍاقؼیت اؾت ًِ ذَز ٍاقؼیت ٍلی   یّوبًغَض کِ زض قیَُ کبض فٌبٍضی ٍاقؼیت هدبظ هغطح قس، آًچِ کِ ّؿت، قجیِ قسُ (.6224

ای ؾبذتِ قسُ اؾت کِ فطز اهکبى حطکت زض هحیظ ٍ اضتجبط ثب آى ضا زاضز ثِ ّویي زلیل حؽ کبضثط، حؽ   ؾبظی ثِ گًَِ ایي قجیِ

فقظ ذَز فطز ثِ زلیل اثعاضّبیی کِ اؾتفبزُ کطزُ قبّس آى اؾت ٍ زیگطاى ثیطٍى اظ ایي  حضَض زض ٍاقؼیت اؾت الجتِ ٍاقؼیتی کِ

 .سٌزًیبی فٌبٍضی آى ضا حؽ ٍ زضک ًوی کٌ
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اهکبى ضا ثطای کبضثطاى  ضی ثطای ؾطگطهی زض زًیبی زیدیتبل ثَز ٍ ایياثِ ػٌَاى اثع زض ظهبى ایدبز قسى  2ٍاقؼیت هدابظی

تَاًٌس اًدبم زٌّس زض ایي فضب تدطثِ کٌٌس. ایي هحیظ، هَلفِ هْن ًوبیكگطی  آًچِ ضا کِ زض هحیظ ٍاقؼی ًوی تبکطز  ایدبز هی

ػالٍُ ثط تهَیط، ایدبز   .کٌس تط تجسیل هی ضا ثِ هحیظ ٍاقؼیٍ هحیظ هدبظی  ثطای کبضثط ًوبیف هی زّس 3هحیظ ثهطی تهبٍیط  ضا ثب

َتی ثیي گَقی ّبی زٍ گَـ، اهکبى تكریم خْت نسا ضا ثِ ذَثی ایدبز هی کٌس . نسا ، تغییط قس  نساّب ٍ تقؿین اهَاج ن

ّبی ذبل ٍ  ّطچٌس ثب ثکبضگیطی زؾتکف .ثِ زلیل هحسٍزیت ّبی ایدبز ایي حؽ ثِ کٌسی ضقس کطزُ اؾت 4الجتِ حؽ الهؿِ

ضثط تَاى زیگطی اؾت ف تَؾظ کبّؿتٌس. اهکبى گطفتي ًقف ّبی هرتل ّب ّبی حطکتی زض نسز ثطعطف کطزى ایي هحسٍزیت ضزیبة

ی زض اذتیبض کبضثط قطاض هی زّس. ٍاقؼیت هدبظی یک تکٌَلَغی ثب اؾتفبزُ اظ گطافیک کبه یَتطی ؾِ ثؼسی ثب زؾتگبُ کِ فضبی هدبظ

ثِ ثب تَخِ (.5،2002)ظًجَآٍضز  تؼبهل اًؿبى، کبه یَتط ٍ َّـ ههٌَػی ضا فطاّن هی اؾت کِ اهکبىّبی ٍضٍز ٍ ذطٍخی پیكطفتِ 

ّبی اؾتفبزُ اظ ٍاقؼیت هدبظی ًطم  یکی اظ هْوتطیي ظهیٌِ .ایطاى ثؿیبض خَاى  اؾت فضبی هدبظی زض ،ؾبلِ 20 – 15پیكیٌِ 

افعاضّبی هٌبؾت ٍ قَی زض کبض ؾطهبیِ گصاضی اؾت. زض ایطاى ؾبذت کٌؿَل ٍ قجیِ ؾبظ َّاپیواب اظ کبضثطزّابی انالی ٍاقؼیات 

 ٍکِ ثبیس تؼطیف قَز ّؿتین.  ضٍثطٍ «ٍاقؼیت هدبظی»ثٌبم  زض کٌبض فضبی هدبظی هب ثب هفَْم خسیسی .(1393فبضیبثی،هدبظی اؾت)

 ٍاقؼیتثبقس.زض تؼطیف ٍاقؼیت هدبظی هغطح قسُ اؾت کِ   هدبظی ٍاقؼیتگط هب زض اضتجبط ثب اـ تب حسی ضٍقٌ پبؾد اهیسٍاضین

 هحیظ آى ثسى ٍ ؾط حطکت ثطاؾبؼ ٍ گیطز هی قطاض کبضثط چكوبى خلَی زض هدبظی هحیغی آى زض کِ اؾت فٌبٍضیی هدبظی

 زض کٌس، هی ًهت ذَز ؾط ضٍی ثط ضا هدبظی ٍاقؼیت ّسؾت فطز یک کِ ٌّگبهی زیگط ػجبض  ثِ. کٌس هی ثطقطاض تؼبهل هدبظی

 هی هستی اظ پؽ اًؿبى شّي ٍ کٌس هی تغییط ثسًف هَقؼیت تغییط ثطاؾبؼ کِ کٌس هی هكبّسُ ضا هحیغی ذَز چكوبى خلَی

. پصیطـ ٍاقؼی چیعی کِ ٍاقؼیت ًساضز زؾتبٍضز (http://www.myvr.ir)اؾت گطفتِ قطاض ٍاقؼی هحیظ یک زض کِ پصیطز

قطاضگطفتي زض زًیبی ٍاقؼیت هدبظی اؾت. ٍ ایي کبض ثب اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغی ّبی پیكطفتِ اهطٍظ ٍ ّوچٌبى زض حبل پیكطفت 

ُ ًیع یکی اظ ضؾس فؼبالى ایي حَظ گیطز. ثِ ًظط هی ای نَض  هی گیطز کِ اظ کبضثط اهکبى تكریم هدبظ ٍ ٍاقؼیت ضا هی گًَِ ثِ

کٌٌس ّویي کن کطزى فبنلِ ٍاقؼیت ٍ هدبظ ٍ ٍاقؼی کطزى ّطچِ ثیكتط هدبظّبؾت ثب زضگیط کطزى  اّساف انلی کِ زًجبل هی

ّب  کٌس، فٌبٍضی ( هغطح هی2003گًَِ کِ خًَبؼ) ّوبى  ثیٌبیی، قٌَایی، حؽ الهؿِ ٍ ثَیبیی ٍ حتی چكبیی.ّبی هرتلف  حؽ

 ای اظ ثیطٍى کِ ًَػی تقسیط ثبقس. قَز فٌبٍضی ًِ ذَاؾتِ هل ثب اختوبع زاضًس کِ ؾجت هیشاتی ٍ ذَزکبض تؼب  یک هحطک

ٍ ثِ ًظط کطزُ  ؾجک ظًسگی اهطٍظی اؾتفبزُ قکل زّی ثِّبی خسیس کِ اظ اهکبًب  فضبی هدبظی ثطای  اظ خولِ فٌبٍضی

ضؾس ایي فٌبٍضی ّوؿَثب ضٍیکطز تقسیطگطایبًِ ای اؾت کِ  . ثِ ًظط هیّؿتٌس کٌٌسُ ّبی تطغیت ضؾس، فٌبٍضی هَفق ًیع هی

ّبی فطٌّگی ٍ اذالقی  کٌس. آًدبیی کِ فٌبٍضی ًِ اثعاض نطف ذبلی اظ اضظـ ( هغطح هی1388، ثِ ًقل اظ ضطغبهی،2002چبضظاؼ)

ثب گؿتطـ ضٍظافعٍى ّوگبم ثب  اضظقی ضفتبض هی کٌس ٍ ّوَاضُ زض پی آى اؾت کِ -کِ ّوؿَ ثب ًیبظّبی هربعت ذبل فطٌّگی

                                                           
2
 Reality Virtual 

3
Environment Visual   

4
 Haptic 

5
 Zhenbo 

http://www.myvr.ir/
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اًؿبى اهطٍظی اظ ؾس هقبٍهت فطزی ٍ حتی خوؼی گصض ًوَزُ ٍ ؾجک ّبی ذبنی اظ ظًسگی اظ ثؼس ؾالهت خؿوی ٍ ضٍاًی اضائِ 

 زّس.

هَضَػی هغطح زض فضبی هدبظی زض تالـ اؾت تب ثطذی اظ فٌبٍضیْبی تطغیت کٌٌسُ ثِ ػٌَاى کٌٌسُ:  فٌبٍضی ّبی تطغیت

ًسگی اًؿبى اهطٍظ ضا تحت تبثیط قطاض زّس. فٌبٍضیْبی کِ ثب اؾتفبزُ اظ تكَیق ٍ ًِ اخجبض ؾؼی زض تغییط ؾجک ظًسگی ٍاقؼیتْبی ظ

ؾبظز تب ثِ پبؾد گَیی ًیبظّبی هغطح  زؾتطؾی افطاز ثِ گَقی ّبی ّوطاُ َّقوٌس آًْب  ضا قبزض هی زاضًس.ّبی ػهط هبقیي  اًؿبى

دبم فؼبلیت ّبی ثسًی ث طزاظًس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اهکبًب  زًیبی هدبظی ٍ فٌبٍضی اعالػب  اهکبى افطاز چَى کبّف فكبضّبی ضٍاًی ٍ اً

 (1394.)ػلَیبى ٍ ّوکبضاى،آٍضًس زؾتطؾی افطاز ثِ ؾجک ظًسگی ؾبلن اظ لحبػ خؿوی ٍ ضٍاًی ضا فطاّن هی

 ضفتبض ؾطاًدبم ٍ زازُ طیتغی اخجبض ثسٍى ضا ذَز ًگطـ تَاًس هی آى ثب تؼبهل ثب اًؿبى کِ اؾت فٌبٍضی کٌٌسُ، تطغیت فٌبٍضی 

 ضفتبض ٍ ًگطـ تغییط ثطای ثبیس افطاز کِ اؾت ایي فٌبٍضی ایي فطو (.2003فبگ،) سزّ ًكبى هكرم هؿیط یک زض ذَز اظ ثْتطی

 زیدیتبلی هحهَال  ثب هب زضٍاقغ ٍ ّؿتٌس خب ّوِ تطغیجی ّبی فٌبٍضیآى ضا اًدبم زّس.   زاٍعلجبًِ اًتربة ثب ٍ قًَس هتقبػس ذَز

 ضٍقْبیی ثب خبهؼِ زض ّب اًؿبى تطغیت هكبثِ ثٌبثطایي. این قسُ  هحبنطُ کٌین، هی ػول ٍ فکط آى ثِ آًچِ تغییط ثطای قسُ عطاحی

 زض طاتییتغی ٍ گصاقتِ اثط افطاز ًگطـ ضٍی ثِ تَاًٌس هی ًیع کٌٌسُ تطغیت ّبی فٌبٍضی غیطُ، ٍ فیلن ًوبیف ٍ ؾرٌطاًی هبًٌس

 ّبی ؾبیت ٍة عطیق اظ ّبیی فٌبٍضی چٌیي تدطثِ. ًوبیٌس ایدبز ظیؿت هحیظ ٍ ایوٌی ثْساقت، ذطیس، هبًٌس ّب حَظُ اظ ثؿیبضی

 تطغیجی ّبی فٌبٍضی تبکٌَى. اؾت پصیط اهکبى هَثبیل ّبی گَقی ٍ ٍیسئَیی ،اختوبػیّبی  ؾبیت، ثبظی  ّبی قجکِ تب تدبضی

 قٌبذتی، ضفتبضّبیی  زض ظهیٌِ ،. اًس قسُ ؾبظی پیبزُ ٍ عطاحی ؾبظهبًی، فؼبلیتْبی هبًٌس هرتلفی ّبی ظهیٌِ ثْجَز زض هتٌَػی

فٌبٍضی  تطغیجیّبی  فٌبٍضی اًَاع اظ یکی (1394)ػلَیبى ٍ ّوکبضاى، ّؿتٌس. هَاضز ایي اظ تلفیقی یب ٍ آضهیسگی افعایف ثِ کوک

 ذَز هَضز زض   هسل یک تَؾؼِ ٍ زازُ تحلیل ٍ  تدعیِ ٍ ضجظ ثطای ّب ضٍـ اظ ای هدوَػِ کِ ػجبض  اؾت اظ تطغیت ذَز اؾت. 

 هبًٌس ّبیی زازُ ضزیبثی ثِ زؾتی یب بضک ذَز نَض  ثِ تَاًس هی فٌبٍضی ایي. هؼلَلی-ػلت ًبقٌبذتِ الگَّبی کكف ثطای ،ذَز ثسى ٍ

ث طزاظز)ایٌگلسیَ، هبضکلٌس، ّبی خسیس  زُ اظ تکٌَلَغیبثب اؾتف  خؿوی ٍ ضٍحی حبال  قلت، ضطثبى ضیتن ضفتي، ذَاة ثِ ظهبى

ثطزى اظ آى ثطای  گیط قسى فٌبٍضی زض ظًسگی هطزم ػبزی زض پی ثْطُ فٌبٍضی ّبی تطغیت کٌٌسُ ثب اؾتفبزُ اظ ّوِ (2004ق طز،

افعایف کیفیت ظًسگی اًؿبًی اؾت. گؿتطـ ًیبظّبی اًؿبى اهطٍظی ٍ ًیبظ ثِ کؿت آگبّی زض ظهیٌِ ّبی گًَبگَى زض کٌبض قیَُ 

گًَِ کِ ذَز فطز ثب  تط ضا ضطٍضی ًوَزُ اؾت. آى ّبی خسیس زض زؾتطؼ طؾَهی چَى ؾرٌطاًی ٍ فیلن، زؾتطؾی ثِ قیَُای ه

ّبی  ّبی گًَبگَى هَخَز زض فضبی هدبظی اهکبى آهَظـ، توطیي ٍ اضظیبثی ضا زاقتِ ثبقس. ثِ ًظط هی ضؾس فٌبٍضی اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ

 کٌٌس. تطغیت کٌٌسُ زض ّویي ضاؾتب حطکت هی

ّب، چبضچَثْب ٍ  فضبی هدبظی هحَض ثحث فٌبٍضی اعالػب   اؾت، لصا ثطضؾی فلؿفی آى زض ٍاقغ هكرم کٌٌسُ فلؿفِ

 .ثبقس ضٍیکطزّبی هغطح زض ایي حَظُ هی

زٍضُ ّبی تکٌَلَغی ٍ پیكطفت زضتبضید ثكطی گًَبگَى ثَزُ اظ ػهط ؾٌگ ، ػهط آّي تب ػهط نٌؼتی قسى. زض     

( هطحلِ ؾَم 1362قسى)تبفلط،ثٌسی تبفلط قبّس ؾِ هطحلِ ّؿتین  هطحلِ کكبٍضظی، هطحلِ نٌؼتی ٍ ؾَم هطحلِ اعالػبتی  تقؿین
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ّب، پؿت هسضًیؿن، خبهؼِ اعالػبتی  قسى، ػهط اًفدبض اعالػب ، ػهط ضؾبًِ ّبیی ضا ثِ ّوطاُ زاقت اظ خولِ  خْبًی ثب ذَز ٍیػگی

 پصیطی گطزـ اعالػب  اّویت هی ثبیس. ای . کِ زض آى اعالػب ، ؾطػت، ظطفیت ٍ اًؼغبف قجکِ ی ٍ خبهؼِ

 پبؾد ثِ پطؾف ؾَم: پیسایف فضبی هدبظی چِ تبثیطاتی ثط تؼلین ٍ تطثیت زاقتِ اؾت؟

س.  یکی اظ ایي اثؼبز الخطم ًاعالػب  ٍ اضتجبعب  ثط اثؼبز هرتلف ظًسگی افطاز اثطا  ػظوی زاضػب ، زض ػهطی فٌبٍضی اعال

 ٍز قَ ظ هقبهی هقتسض یؼٌی هؼلن ثیبى هیثحث تؼلین ٍتطثیت اؾت. اظ ؾَال کطزى ٍ تطزیس ًوَزى زض آًچِ کِ ثبثت ٍ پبیساض تَؾ

فٌبٍضی اعالػب  ٍ ( اظ آى ثِ ػٌَاى ضٍیکطز اًتقبزی 1388ضطغبهی) یب( 1385قس)قبئسی، زّکسُ خْبًی ثِ چبلف کكیسُ هی

آٍضز یب زض ذَز ؾبذتبض  ّب ٍ ضٍاثظ ظبلوبًِ ای کِ یب فٌبٍضی ثب ذَز ثِ ّوطاُ هی کٌس اظ ًبػسالتی اضتجبعف ثب تؼلین ٍ تطثیت یبز هی

طثَط ثِ ؾالهت ٍ ثْساقت ٍ پصیطـ ایي هَضَع کِ تب هجبحث هزض  ًظبم تؼلین ٍتطثیت ٍخَز زاضز خلَگیطی ًوَزُ یب اظ ثیي ثجطز.

( ٍ قکل گیطی هفبّیوی 2006ٍخَز اعالػب  اؾت) آضٍضیٌب، هبضلیٌب ٍ هًَیکب، ،کلیس پیكطفت زض تطثیت ثطای ؾالهت ٍ ثْساقت

هَض هسضؾِ ٍ زاًكگبُ ّبی اعالػبتی ٍ اضتجبعی زض ازاضُ ا چَى هسضؾِ ٍ زاًكگبُ هدبظی ٍ یبزگیطی الکتطًٍیکی، اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغی

( ٍ اثعاضگًَِ 1388ّبی هسضًیؿتی ثِ فٌبٍضی اعالػب )ضطغبهی، زض ضاؾتبی زیسگبُیب ثکبضگیطی تکٌَلَغی زض تحهیل ٍ تسضیؽ 

ترهیم ثَزخِ ّبی ثیكتط ثطای  زاًؿتي آى اؾت کِ اظ لحبػ اضظقی ذٌثی اؾت ٍ ٍاثؿتِ ثِ اهَض اضظقی فطٌّگی ًیؿت. قبّس

ثب فٌبٍضی اعالػب  ٍ اضتجبعب  ٍ اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغی زض اهَض تطثیتی ػبهل افعایف هیعاى اذتطاػب  زض ظهیٌِ   ؾبذتي هؼلوبى آقٌب

 ّؿتین. اؾتفبزُ اظ  فٌبٍضی اعالػب  ٍ اضتجبعب  زض اهط آهَظـ ٍ پطٍضـ کكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ 

تطثیت، قکل ؾٌتی آهَظـ ٍ پطٍضـ ضا ثِ چبلف فٌبٍضی اعالػب  ٍ اضتجبعب  ثب ایدبز ظهیٌِ حضَض اقکبل خسیس آهَظـ ٍ 

ًوبیس: فٌبٍضی اعالػب  ٍ  ٍضی اعالػب  ٍ اضتجبعب  اقبضُ هی( ثِ چْبض ػٌهط زض ثحث فٌب2006آلجطیٌی)ُ اؾت. افطازی هبًٌس کكیس

ثب   ضانلی تسضیؽ.اضتجبعب  ثِ ػٌَاى هَضَػی ثطای تسضیؽ، ثِ ػٌَاى اثعاض کوک آهَظقی، ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای هسیطیت ٍ اثعا

ٍ فٌبٍضی اعالػب  ٍ  زض زیسگبُ پؿت هسضًیؿتیآهَظقی، اثعاض هسیطیت  ٍخَز حضَض فٌبٍضی اعالػب  زض ثحث  تسضیؽ، کوک

ایي فٌبٍضی اظ ثؼس اثعاضی نطف ّؿتین. آًدبیی کِ ایي فٌبٍضی ًِ اثعاض هب قبّس ثِ چبلف کكیسُ قسى  اضتجبعب  زض تؼلین ٍ تجیت،

ّب تَخِ ًوبیس. ٍ تفؿیط  ػول اًؿبًی ضا ثِ ذَز هی گیطز کِ ثبیس ثطذَضزّبی کلی ضا ثِ کٌبض گصاقتِ ٍ ثِ تفبٍ  نطف کِ قکلی اظ

 .هدسزی اظ فٌبٍضی اعالػب  ٍ اؾتفبزُ اظ آى زض تؼلین ٍ تطثیت نَض  ثگیطز

 

 گیری نتیجه

زٌّس. ثطضؾی فلؿفی فٌبٍضی اعالػب  ٍ اضتجبعب  ثِ  فضبی هدبظی زض ػیي غیطٍاقؼی ثَزى، ٍاقؼیتْبیی ضا زض ظًسگی قکل هی

تَاى اشػبى زاقت کِ خْبى ذبضج ٍخَز زاضز، قبثل  قٌبؾی هی ػٌَاى هْوتطیي ثرف فضبی هدبظی ًكبى زاز کِ اظ ثؼس هؼطفت

قٌبؾبًِ کِ هؼتقس اؾت خْبى هطکت اظ اقیبء زض  ضزـ ضا گؿتطـ زاز.ٍ فطضیِ ّؿتیتَاى زاًف زض هَ قٌبذت اؾت ٍ ثب تفکط هی

کِ فٌبٍضی  ظهبًی نَض  ثگیطز.زٌّس ٍ ثطای ّطچیعی ثبیس خؿتدَی ػلوی  ّبی ضا ثب الگَی ثبثت قکل هی تؼبهل ثبّن اؾت کِ ًظبم
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تَاًس  ی آگبّبًِ هیضیع ا ثب اؾتفبزُ اظ اعالػب  ٍ ثطًبهِقٌبؾی ثطذی اظ فطایٌسّبی عجیؼی ض اعالػب  ٍاضز ایي خْبى قس اظ ًظط ّؿتی

 كی اظ ٍاقؼیت ضا تَلیس یب حصف ًوبیس ٍ چَى ؾبذتِ زؾت ثكط اؾت تکبهل عجیؼی ًساضز. تغییط زّس، ثر

ف پبیبى ثَزى، اضتجبط زایطُ ای، اهکبى تغییط اّساف ثلٌس هس ، اًؼغب ّبیی چَى  ثی اظ ًظطگبُ فلؿفی،ثطای فٌبٍضی ٍیػگی

هؼتقس ثِ تحَل  . الجتِ ثطذی هبًٌس خًَبؼپصیطی ظیبز، گؿتطـ ؾطیغ ثِ زلیل اضتجبعب  خْبًی ٍ فكبض ضقبثتی شکط قسُ اؾت

فطٌّگی چٌس -اضگبًیک ٍ تقسیط ثَزى فٌبٍضی زاضز. ؾِ ضٍیکطز زیگط، فٌبٍضی ضا اظ لحبػ اضظقی ذٌثی یب تک اضظقی یب اهطی عجیؼی

تَاى اثعاضگطایی یب تقسیطگطایبًِ زاًؿت. زض اضتجبط ثب ثحث تؼلین  ی زیگط فلؿفِ فٌبٍضی اعالػب  ضا هیزاًس. اظ ًظط ضٍیکطز اضظقی هی

 پطزاظاى ایي حَظُ هغطح قسُ اؾت.  ٍ تطثیت ؾِ زیسگبُ هسضًیعم، اًتقبزی ٍ پؿت هسضى اظ ؾَی ًظطیِ

بضُ آى چگًَِ اؾت؟ ٍاقؼیت ػجبض  اؾت آًچِ ؾَاال  هغطح زض ایي هقبلِ ػجبضتٌس اظ ایٌکِ ٍاقؼیت چیؿت ٍ ًظطفالؾفِ زضث

ای چَى افالعَى ٍ اضؾغَ هؼتقس ثِ کلی ٍ ثب  قَز. فالؾفِ کِ زض خْبى ثیطٍى یب ػبلن شّي ٍخَز زاضز ٍ ثب حَاؼ ٍ ػقل زضک هی

ٍاقؼیت ثبثت ِ ثِ ّبیی ک ّب قٌبذت. یب پطاگوبتیؿن تَاى ؾبیط ٍاقؼیت ثجب  ثَزى ٍاقؼیت ٍ حقیقت زاضًس ٍ ایٌکِ ثب زیبلکتیک هی

 زیسًس. اػتقبز ًساقتٌس ٍ خْبى ضا زض حبل تغییط هی

فضبی هدبظی، فضبی هَخَز زض کبه یَتط، ایٌتطًت، قجکِ ٍ هربثطا  اؾت ٍ ٍاقؼیت هدبظی زض ایي فضب ثب اؾتفبزُ اظ 

ّؿتٌس کِ حساکثط قجبّت ضا ثِ تکٌَلَغی ّبی فٌبٍضی اظ ثؼس نَتی، تهَیطی، الهؿِ ٍ حتی ثَیبی ثِ زًجبل ایدبز ٍاقؼیت هدبظی 

 ٍاقؼیت ٍاقؼی زاقتِ ثبقس. 

ٍ تطثیت ًیع اثطا  ػظین فٌبٍضی اظ ثِ چبلف کكیسى آهَظـ ٍ پطٍضـ ؾٌتی تب قیَُ ای ثطای گؿتطـ ػسالت زض ثؼس تؼلین 

یت هغطح اؾت. ّبی خسیس آهَظقی هبًٌس آهَظـ الکتطًٍیک، اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی زض تسضیؽ ٍ هسیط آهَظقی ٍ قکل گیطی قیَُ

ّطچٌس هَاخِ اثعاضگطایبًِ یب تقسیطگطایبًِ ثِ فٌبٍضی اعالػب  زض ًظبم تؼلین ٍ تطثیت ًیبظ ثِ تفؿیط هدسز اظ فٌبٍضی ٍ ثکبضگیطی 

     ًوبیس. ضا ضطٍضی هی آى
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