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در جامػي ؼواعی « هدٍى تفٌم دیگصی »و « کوغ»بصرعی مفٌٍم 
 پسیسارؼواعی ؼٍتط

 

 

 



 عٍال اصلی

 :میپصدازیم کي « پسیسارؼواعی جٌان اجتماغی»در این تدكیق بي پاعذ این عٍال اصلی ؼٍتط در ک تاب 

یوسی اعت؟•
 
ن تٍعط کوػگص چي فصا

 
یوس هدٍى الداق مػوا بي ا

 
 مفٌٍم کوغ چیظت و فصا

 :در ادامي ی بدث از مػوا بي عٍال اعاعی دیگصی از ؼٍتط میصعیم کي غبارت اعت از

یوس تفٌم دیگصی چگٍهي ؼکل میگیصد؟•
 
یوس تفٌم و بػس فصا

 
 فصا

   



 ؟چصا جامػي ؼواعی پسیسارؼواعی ؼٍتط

 .اعت اجتماغی غلٍم فلظفي جوط از من کار :ؼٍتط•

 اجتماغی غلٍم فلظفي بي مبوای  ی و صدیح پصدارت ضصورتٌای•

یوس ؼٍتط هظصات•
 
 با و اعت دیگص عٍی از ًٍعصل و عٍ یک از وبص هظصیات از اهتكادی تلفیق هٍغی و بصا

 می مضاغف اًمیت هیض ؼٍتط هظصات دارهس فلظفي و ؼواعی جامػي در دو این کي جایگاًی بي تٍجي

 .یابس

ن مفاًیم و ؼواعی جامػي این بي هػسن پصدارتي•
 
 اعاعی مفاًیم با بصرٍرد هدٍى هظص از کي خالی در ا

هٌا هكس و ؼسى ؼوارتي ؼواعی   جامػي
 
 .باؼس رٍبی ؼصوع هكعي میتٍاهس ا

 

 



 مػوا و فٌم

   ی خٍزى عي  در او هكس و وبص کار از ( (ریتضر )ای خاؼیي) لظمتی بي ؼٍتط کار هضدیکی•

 .غمل ؼسن دار مػوی در زمان از ًٍعصلی مفٌٍم هكغ و «دیٍرى» مفٌٍم ظصح  : فٌم -

ن ؼسن روؼن و مػوا گیصی  ؼکل بي اؼارى میکوس، پیسا مػوا زمان در تجصبي ایوکي از موظٍر 
 
 ًمین از و اعت کوػگص رٍد بصای ا

گاًی مفٌٍم بي ؼٍتط هكعي
 
ن گیصی  ؼکل و ا

 
 میپصدازد فصد درون در ا

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 .  ؼٍتط در ادامي بي هكس تػصیف وبص از فٌم اهگیضؼی غمل میپصدازد.  

 

 زمیوي)=گشؼتي بایس کي مػوا این بي تجصبي، موسی زمان مفٌمٍم ًمان :از اعت غبارت اوال اهگیضؼی فٌم ؼٍتط هظص از ولی ًاعت مدصک کػف دهبال بي اهگیضؼی فٌم در وبص

یوسى و (غمل اغعای  ی
 
 ضمن در کي غمل غیوی فٌم فٌم، این بي اعت الزم و هیظت کافی غمل فٌم بصای توٌای  ی بي فٌم تین جاهیا .داؼت هظص مس هیض را (غمل ذًوی مػوای)=ا

 همٍد تٍجي هیض میسًس رخ روزاهي زهسگی بظتص در مصدم با کوػگص مظتكیم مواعبات



 کوغمفٌٍم 
ن البتي و میپشیصد را غمل و رفتار میان وبص تمایض ؼٍتط  کوغ -

 
ٍع دو اعاس بص را ا گاًی ه

 
گاًی=موفػل) ا

 
 در گیصی  ؼکل خال در ا

گاًی=فػال و غمل خین
 
 بي تٍجي با ادامي در وی .میکوس تفظیص ( میایس وجٍد بي زیظتي تجصبي مبوای بص کي لصس دیگص تػبیص بي و غمل از لبل گصفتي ؼکل ا

یوسى و گشؼتي بزغ دو دارای رٍد هیض غمل کي هک تي این
 
یوسى بزغ ایوکي بي بظتي اعت ا

 
ن ًسف محابي بي کي غمل ا

 
 اعت، ا

 .میکوس ظصح  را اهسیػیسى یا کامل غمل مفٌٍم باؼس، ؼسى رالی رٍدجٍش رفتار ًصگٍهي از غمل دیگص غبارت بي و باؼس ؼسى فٌم

ؼکار و پوٌان غمل محل دیگصی  تكظیمات ًمچوین
 
 .اعت همٍدى معصح  هیض را ا

 



 دیگصی، هظصیي رٍد دیگصتفٌم 

هٌا پسیسارؼواعی را از « اگٍی دیگص»ؼٍتط با اعتفادى از مفاًیمی کي ًٍعصل در بدث تكٍیم 
 
بي کار بصدى و بٍاععي ا

اهیسى اعت  گاًی از زمان دروهی و)عٍلیپظیظم اعتػالی  ی ًر
 
هجا، ا

 
، هظصیي رٍد دیگص را ظصح میکوس او با اعتفادى ...(ایوجا، ا

 :صٍرت می دًسغیویت غمل  فٌماز این هظصیي الگٍی  ی بصای 

گاًی دروهی رٍد او راجع اعت اما بصای تفظیص بي دادى  غملی کي کوػگص در زمان ومکان مػلٍم اهجام »
 
زمیوي »بي زمان ا

یوس و یا جوبي « بضرگ تصی 
 
 «ًمي زمیوي ًای ذًوی مػواعت« مػتصک»از مػوا ارجاع می یابس کي این زمیوي بضرگ تص ًمان بصا

 



   
:  میساهسدر خكیكت ؼٍتط جٌان بیصوهی را دارای هٍغی تٍافق میان ذًوی 

intersubjectivity 


