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 تىلید ناب ؛مفاهیم وکارکردها

 دکززی هذیزیذ دّلزی، ػضْ ُئیذ ػلوی داًؼگبٍ آساد اطالهی ، ّاحذ رِزاى هزکشی، اهیز ثبثک هزجبًی

هذرص داًؼگبٍ .رِزاىرحقیقبد ّ آساد اطالهی ّاحذ ػلْمداًؼگبٍ داًؼجْی دکززی هذیزیذ،،طِیال دارّئیبى

 ػِز ری ّاحذ آساد

 چکیده

ای هزْلذ  آّری آًچٌبى ثبػزبة رْام گزدیذٍ کَ ثبگذػذ ُز لحظَ، ًظزیَ ربسٍ فزایٌذرػذ ػلوی ّ رْطؼَ في  

آّری ثزای آًکَ طبسهبًِب فقط ّضغ  در دًیبیپز ػزبة ػلن ّ في. گیزد هی ػْد ّ رئْری جذیذی ػکل هی

ػْد، رغییزیبثٌذ ّ رْطؼَ پیذا کٌٌذ ّ ثزای  ذ ثَ طزػزی کَ هحیطؼبى هزحْل هیهْجْد خْد را حفظ کٌٌذ ثبی

الؼبدٍ در  آًکَ ثز دیگز طبسهبًِب پیؼی ثگیزًذ ّ در جِبى رقبثزی ثز رقجب طجقذ جْیٌذ ثبیذ ثبطزػزی خبرق

یزی اصْل در راطزبی ایي رغییزاد ػزکزِب ًبگشیز اس پذیزع ّ ثکبرگ. هظیز رحْالد ػلْم ّ فٌْى گبم سًٌذ

هفِْم رْلیذ .ثبػذ جذیذ رْلیذی ُظزٌذ ّ اس جولَ ایي اصْل، رْلیذ ًبة  ثؼٌْاى طیظزن رْلیذییکپبرچَ ّ کبرا هی

ًبة، پض اس جٌگ جِبًي دّم، رْطط آي جی رْیْ داّ رب اي چي اّ ٌُْ در ػزكذ رْیْرب در ژاپي هطزح 

ثزداري كزدًذ، ژاپي رب  طیظزن قبثل رْجَ، ًظخَ گزدیذ ّ ثَ ٌُگبهي كَ صٌبیغ ّ ػزكزِبي دیگز ژاپٌي اس ایي

اكٌْى رْلیذكٌٌذگبى صٌؼزي در طزربطز جِبى .اي كَ اهزّس ػبُذ آى ُظزین، رػذ كزد ثزرزي اقزصبدي هزحلخ 

اقزجبص رْلیذ ًبة كَ ثَ ًبگشیز رب فزاطْي صٌؼذ خْدرّطبسي . كْػٌذ رب ػیْح رْلیذ ًبة را ثَ كبر گیزًذ هي

ُوَ چیش را رقزیجًب در ُز صٌؼزي دگزگْى خْاُذ كزد، یؼٌي اًزخبة خزیذاراى، هبُیذ  گظززع خْاُذ یبفذ

ػْد كَ  رْلیذ ًبة اس آى جِذ ًبة ًبهیذٍ هي.كبر، آیٌذح ػزكزِب ّ در ًِبیذ طزًْػذ هلزِب رغییز خْاٌُذ كزد

ي ػیٍْ رْلیذ، ًیزّي اًظبًي دُذ ای در هقبیظَ ثب رْلیذ اًجٍْ ، ُز چیش را ثَ هیشاى كوزز هْرد اطزفبدٍ قزار هي

ػْد، ًیزّي هٌِذطي السم  اي كَ صزف اثشارآالد هي هْجْد در كبرخبًَ، فضبي السم ثزاي رْلیذ، طزهبیَ

ثزاي ثَ ّجْد آّردى هحصْل جذیذ ّ سهبى هْرد ًیبس ثزاي طبخذ هحصْل جذیذ، ُوَ ّ ُوَ را ثَ ًصف 

ذ یؼٌي ًزّل پیْطزَ قیوزِب، ثَ صفز رطبًذى هیشاى ػیْة، ًگزگبٍ رْلیذ ًبة ثز كوبل هجزٌي اط. دُذ رقلیل هي

. كٌذ پبیبى هحصْل، رْلیذ ًبة در چگًْگي كبركزد فزد رغییز ایجبد هي ثَ صفز رطبًذى هْجْدي ّ رٌْع ثي

آًبى كبر خْد . ػًْذ رز هي یبثٌذ ّ یقیًٌب در ایي طیظزن خالق رز هي گزایبًَ افزاد حزفَ خْد را در رْلیذ ًبة چبلغ

ثپذیزًذ   داًٌذ چزا كَ در رْلیذ ًبة ُذف ایي اطذ كَ افزاد در چَ ردح طبسهبًي هظئْلیذ رز هي را پز هخبطزٍ

ُبي رخصصي  ّ هظئْلذ ُوبًب آسادي در هذیزیذ كبر خْیغ اطذ در رْلیذ ًبة ثبیذ چیشي فزارز اس هِبرد

رْلیذ .سهبًي ّ خالقبًَ ثَ كبر ثظذُب را در درّى گزٍّ ّ ًَ طلظلَ هزارت خؼك طب یبد گزفذ ّ آى آهْخزَ

ایي ارالف . ًبة ثؼٌْاى یك فلظفَ یب یك اطززارژي رْلیذ ثَ دًجبل حذف ُزگًَْ ارالف در طیظزن رْلیذ اطذ

 .كٌٌذ، ثبػذ اي در رْلیذ ایجبد ًوي رْاًذ فؼبلیزِبیي كَ ارسع افشّدٍ هي

 

 

 

 

 

 

 

 


