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چکیده

زض تحّیُ پیف ضٔ ٚیوٛقیٓ تب ثه ٝایهٗ ؾهٛاَ پبؾهد زٞهیٓ وه ،ٝچهطا جبٔعهٝی ایطا٘هی اظ تٛؾهعٝ
یبـتٍی ثبظ ٔب٘س؟ و ٝزض ایٗ ضاؾهتب ،وتهبةٞهبیی وه ٝتٛؾهٍ ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ایطا٘هی ٍ٘بقهت ٝقهس ٜثهٛز
ٔههٛضز تحّیههُ ٚالههد ٌطزیههس ،وهه ٝثط یٙههس ٖ ثههسیٗ لههطاض قههس اِههؿ ٘هطیههٝپطزاظا٘ههی وهه ٝپههبضازایٓ
تٛؾههع٘ٝیههبـتٍی ایههطاٖ ضا ؾههبذتبض جبٔعهه ٝلّٕههساز ٔههیوٙٙههس ایههٗ ٘هطیههٝپههطزاظاٖ ٔعتمس٘ههس ؾههبذتبض
التساضٌطایب٘ ٚ ٝعهسْ ضقهس ؾهطٔبیٝزاضی زض ایهٗ ؾهبذتبض ،عّهو تٛؾهع٘ٝیهبـتٍی ایهطاٖ ثهٛز ٜاؾهو ٖ
چهه ٝثبعههد پیههسایف ٔ ِفههٞٝههبی التساضٌطایب٘هه ٝزض ایههطاٖ قههس ٜاؾههو ،تٕطوههع التهههبزی  ٚؾیبؾههی،
ؾبذتبض ـطٍٙٞی ضقس ٘بیبـتهٕٞ ٚ ٝنٙهیٗ يهعؿ زض یهبزٌیطی اظ جٛأهد ٔٛـهك ثهٛز ٜاؾهو أهب ٘نهٝ
و ٝثبعد عسْ تىٛیٗ ٘هبْ ؾطٔبی ٝزاضی زض ایهطاٖ قهس٘ ،هب أٙهی ثهٛز ٜاؾهو  ٚعّهو ٖ ٞهٓ تهطؼ اظ
ٔهبزض ٜأٛاَ تٛؾٍ وبضٌعاضاٖ اؾهتجساز ثهٛز ٜاؾهو ة ٘هطیهٝپطزاظا٘هی وه ٝپهبضازایٓ تٛؾهع٘ٝیهبـتٍی
ایههطاٖ ضا عبّٔیههو جبٔعهه ٝتّمههی ٔههیوٙٙههس ایههٗ ٘هطیههٝپههطزاظاٖ ٔعتمس٘ههس وههٙف وٙكههٍطاٖ جبٔعههٝی
ایطا٘ههی ثبعههد تٛؾههع٘ٝیههبـتٍی ایههطاٖ قههس ٜاؾههو اظ اٞههٓ ایههٗ عٙبنههط ـط ٍٙٞهی ثبیههس ثهه ٝذّمیههب
ایطا٘یههبٖ ،ذبنهه ٝـطٙٞههً اؾههتجسازی ،ؼطثعزٌههی ٘ ٚرجهه ٝوكههی اقههبض ٜوههطز ج ٘هطیههٝپطزاظا٘ههی وههٝ
پبضازایٓ تٛؾع٘ٝیبـتٍی ایهطاٖ ضا تّفیمهی ٔهیزا٘ٙهس ایهٗ ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ٔعتمس٘هس ،عهو ٜٚثهط ؾهبذتبض ٚ
عبّٔیو ،ثبیس ث ٝعٛأهُ ذهبضجی ثهٔ ٝابثهٝی حٕهو ٘ههبٔی ثیٍبٍ٘هبٖ ٘ ٚمهف اؾهتعٕبض ٞهٓ اقهبضٜ
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هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و هشتن ،پاییس 7931

مقدمه

ٔؿأِ ٝتٛؾع٘ٝیبـتٍی ایطاٖ ،اظ زیط ثبظ ٔهٛضز تٛجه ٝایطا٘یهبٖ ثهٛز ٜاؾهو ،چهطا وهٚ ٝلتهی ثه ٝجٛأهد
زیٍط ٍ٘بٔ ٜی وٙٙس ایهٗ ٔؿهأ ِ ٝثهطای ٖ ٞهب ٔجهط ٗٞتهط ٔ ٚكهرم تهط ٔهی قهٛز ثه ٝضاؾهتی ثبیهس
ایٗ ؾٛاال ضا ُٔهط وهطز وه ،ٝاِهؿ چهطا ایهطاٖ وه ٝزض ظٔهبٖ ٞهبی ٌصقهت ،ٝوكهٛضی ثهبز  ٚزاضی
ـطٙٞههً  ٚتٕههس٘ی پیكههطـت ٚ ٝؼٙههی ثههٛز ،تٛؾههع ٝپیههسا ٘ىههطز؟ ة چههطا ایههطاٖ ٔاههُ ثؿههیبضی اظ
وكٛضٞبی تٛؾع ٝیبـته ٝچه ٖٛغاپهٗ ،وهط ٜی جٙهٛثیٔ ،هبِعی  ٚیهب ؾهٍٙبپٛض پیكهطـو ٘ىهطز؟ ج چهطا
زض ایههطاٖ ٔاههُ ثؿههیبضی اظ زیٍههط وكههٛضٞب ،ا٘مههوة نههٙعتی اتفههبق ٘یفتههبز؟ ز ذونهه ٝایههٗ وهه ٝچههطا
ایههطاٖ ٔههسضٖ ٘كههس؟ زض ٚالههد ٔههی تههٛاٖ ثهه ٝایههٗ ٘ىتهه ٝضؾههیس وهه ٝحههٛاگ ٌ٘ٛههبٌ ٚ ٖٛتؽییههطا ٚ
تحٛال پی زضپی اجتٕهبعی ،التههبزی ،ـطٍٙٞهی  ٚؾیبؾهی چٙهبٖ زض تهبض  ٚپهٛز ایهٗ جبٔعه٘ ٝكؿهتٝ
اؾو و ٝتجیهیٗ ٖ٘ ،یبظٔٙهس تحّیهُ  ٚتفؿهیطٞبی ٔتعهسز ٔ ٚتٙهبٚة اظ ؾهٛی ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ٔتفهب، ٚ
قس ٜاؾهو قهبیس ثهٕٞ ٝهیٗ زِیهُ ثهٛز وهٍ٘ ٝبض٘هس ٜضا ثهط ٖ زاقهو تهب ٔؿهبِ ٝی تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی
جبٔعهه ٝی ایههطاٖ ضا اظ ٔٙه هط ٘هطیهه ٝپههطزاظاٖ ایطا٘ههی ٔههٛضز وٙههسٚوب ٚلههطاض زٞههس زض ٚالههد تحههٛال
قٍطؾ اجتٕبعی  ٚؾیبؾی زض ؾهطظٔیٙی وٟهٗ ،وه ٝلهسٔتی ثه ٝثّٙهسای تهبضید زاضز ،ایهٗ ؾهٛاَ وّهی،
ضا ث ٝشٞهٗ ٔتجهبزض ٔهی وٙهس وه ٝچهطا ایهطاٖ ثهب ٖ ٕٞه ٝؾهبثم ٝی تٕهس٘ی  ٚتهبضیری ،عمهت ٔب٘هس ٚ
پیف ٘طـو؟ ث ٝزیٍهط عجهبض  ،چهطا ایهطاٖ اظ تٛؾهع ٝیهبـتٍی ثهبظ ٔب٘هس؟ وه ٝزض تحّیهُ پهیف ضٔ ٚهی
وٛقیٓ تب ثهب ٘هطیهب ٘هطیه ٝپهطزاظاٖ ایطا٘هی ،ثه ٝؾهٛاال ـهٛق وه ٝثهٔ ٝابثه ٝی یهه ؾهٛاَ وّهی
ٞؿتٙس ،پبؾد زٞیٓ
زض ٚالد زضایٗ ٔمبِ ٝوٛقهیس ٜقهس ٜاؾهو تهب پهبضازایٓ ٞهبی تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی جبٔعهٝی ایهطاٖ ضا اظ
ٔٙهط ٘هطی ٝپطزاظاٖ ایطا٘یٔ ،هٛضز وٙهسٚوب ٚلهطاض زٞهیٓ ثهط ایهٗ اؾهبؼ ،ثیؿهو  ٚیهه ٘هطیه ٝپهطزاظ
ضا ٔٛضز ُٔبِع ٝلطاض زازیهٓ ٞهط وهساْ اظ ایهٗ ٘هطیه ٝپهطزاظاٖ زالیهُ  ٚاؾهتسالَٞهبی ذهبل ذهٛز ضا
زاض٘ هس عههس ٜای ؾههبذتبض ضا ٌطا٘یٍههب ٜتحّیههُ ذههٛز لههطاض زاز ٜا٘ههس  ،تعههسازی ٞههٓ وههٙف وٙكههٍطاٖ ضا
وههب٘ ٖٛتجیههیٗ ذههٛز شوههط ٕ٘ههٛز ٜا٘ههس  ٚثعًههی ٞههب ٞههٓ ،تّفیمههی  ٚتطویجههی ا٘سیكههیس ٜا٘ههس ثهه ٝزیٍههط
عجبض  ٓٞ ،ضٚی ؾبذتبض ایؿهتبز ٜا٘هسٞ ،هٓ ثه ٝوهٙف ٔهی ا٘سیكهٙس ٞ ٚهٓ ثه ٝعٛأهُ ذهبضجی تٛجهٝ
زاض٘ههس ،زض ٚالههد ؾیؿههتٕبتیه ٔ ٚجٕٛعهه ٝای ا٘سیكههیس ٜا٘ههس أ هب ٔههی تههٛاٖ زض یههه تمؿههیٓ ثٙههسی
عّٕی ،ایٗ وبضٚیػٞ ٜب ضا زض ؾه ٝحهٛظ ٜتمؿهیٓ ثٙهسی ٕ٘هٛز اِهؿ ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ایطا٘هی ؾهبذتبضٌطا
ة ٘هطیٝپطزاظاٖ ایطا٘هی عٛأهٌُهطا ٚ ،ج ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ایطا٘هی تّفیهكٌهطا ثهٕٞ ٝهیٗ عّّهو ،ایهٗ
لّٓ ،زض ایٗ ٔمبِ ،ٝث ٝز٘جهبَ تحّیهُ  ٚتجیهیٗ ٘هطیهب ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ایطا٘هی ثهط اؾهبؼ ایهٗ تمؿهیٓ
ثٙههسی ،یعٙههی ؾههبذتبضٌطایی ،عٛأههٌُطایههی  ٚتّفیههكٌطایههی ایطا٘ههی ٔههیثبقههس ثٙههبثطایٗ ثعههس اظ ثیههبٖ
٘هطیب ٞط ٌهط ٜٚاظ ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ،تحّیهُ ٍ٘بض٘هس ٜوه ٝثهٛ٘ ٝثه ٝذهٛز ،تفؿهیط جسیهسی اظ ٘هطیهب
٘هطیٝپطزاظاٖ ایطا٘ی ،زضثبضٜی جبٔعٝی ایطاٖ ٔیثبقس ،اضائٔ ٝیقٛز
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زض ایٗ پهػٞٚف اظ ضٚـ تطویجهی پهبضازایٕی – ٞطٔٙهٛتیىی اؾهتفبز ٜقهس ٜاؾهو وه ٝزض اثتهسا ثهٝ
ضٚـ پبضازایٕی  ٚپؿبٍ٘ب ٜث ٝضٚـ ٞطٔٛٙتیىی پطزاذتٔ ٝی قٛز
روشپارادایمی؛ انُو پبضازایٓ ثٚ ٝؾیّ ٝی ٔطتٗ ث ٝایهٗ ٔعٙهب ٌطـته ٝقهس تهب َطحهی ثهطای
وسٌصاضی زازٞ ٜب ثبقس زض ٚالد ٔطتٗ ٔعتمس ثٛز ،پبضازایٓ ٔجٕٛع ٝای اظ ٔفبٞیٓ ،ـطو ٞهب ،اؾهّٛة ٞهب،
لًبیب ٔ ٚؿبئّی زضثبض ٜی حٛظٞ ٜب ی اؾبؾی ضٚیىطزٞبی ٘هطی زض ثحد جبٔع ٝقٙبذتی اؾو أب وٗٞٛ
ٔعتمس ثٛز ،پبضازایٓ یبـتٞ ٝبی عّٕی ٔی ثبقٙس و ٝپصیطـت ٝی جٟب٘ی ٞؿتٙس ٔ ٚهسِی ضا ثهطای قهٙبذو ٚ
حُ ٔؿبِ ٝثطای ٔس ظٔبٖ َٛال٘ی ثٚ ٝجٛز ٔی ٚض٘س ثٛزٖ  ٚثٛضیى ٛپبضازایٓ ضا ایهٗ ٌ٘ٛه ٝقهط ٔهی
زٙٞس پبضازایٓ اظ ٔجٕٛع ٝای اظ لًبیب تكىیُ قس ٜاؾو  ٚقبُٔ ٌبْ ٞبیی اؾو و ٝجبٔع ٝقٙبؾهی ٔهی
ثبیؿتی زض ؾبذ و  ٚپطزاذو ٘هطی ٝو ٝثطای تٛيیح ٚجٌ٘ٛ ٜٛبٌ ٖٛجبٔع ٝاؾتفبزٔ ٜی قٛزَ ،ی وٙس ِٚی
ث ٝذٛز ٚالعیو ٕ٘ی پطزاظز ث ٝعجبضتی پبضازایٓ یعٙی چبضچٛثی اظ ٔفبٞیٓ  ٚانٛٔ َٛيٛع ٝی اؾبؾی وهٝ
پػٞٚف ٞب زض چبضچٛة ٖ ا٘جبْ ٔی قٛز (تٟٙبیی 49: =46;< ،زض ٘عز تٔٛهبؼ وه ،ٗٞٛاواهط پیكهطـو
ٞبی عّٕی ٔ ٟٓثب ا٘كعبة اظ پبضازایٓ ٞبی ؼبِت  ٚـطاٌیط ثٚ ٝجٛز ٔس ٜاؾو ث ٝعمیس ٜی ا ٚپبضازایٓ ٞهب
٘هطیٞ ٝب ٔ ٚفبٞیٓ ؼبِت  ٚـطاٌیط زض یه حٛظ ٜی عّٕی ٚیػ ٜا٘س إٞیو پبضازایٓ ٞب ٘ ٝث ٝزِیُ تٛيهیح
زازٖ چیعٞب ،ثّى ٝث ٝایٗ زِیُ اؾو وٞ ٖ ٝب اضائ ٝزٙٞس ٜی ثٟتطیٗ ضا ٜثطای زیسٖ ُٔ ٚبِعه ٝی جٟهبٖ
زض ظٔبٖ اوٞ ٖٛٙؿتٙس ث ٝعٛٙاٖ ٔابَ ،پبضازایٓ ٞبی ٔؿٍّ یه حىٔٛو ،زض لب٘ ٖٛاؾبؾی  ٚزیٍط اؾهٙبز
ضؾٕی ٖ ثجو قس ٜاؾو پبضازایٓ اظ یه ؾ ٛاثعاضٞبی ٕٟٔی ثطای تفىط  ٚا٘سیكیسٖ ٞؿهتٙس  ٚاظ ؾهٛی
زیٍط ٔی تٛا٘ٙس ٔٙحهط ث ٝیه ٔٛيٛع ذبل ثبقٙس  ٚقىُ ٔحسٚزیو ث ٝذٛز ثٍیط٘هس انهٛال جبٔعهٝ
قٙبؾبٖ پبضازایٓ ضا ث ٝعٛٙاٖ ضإٙٞبی تفىط  ٚتحمیك جبٔع ٝقٙبؾب٘ ٝث ٝوبض ٔی ٌیط٘س ظیطا ٔعتمس٘س ثطای
ٔعٙب ثركیسٖ  ٚـ ٟٓیه جبٔع ،ٝث ٝیه یب تعسازی ثیكتط ٘مك ٝی ٘هطی  ٚیب پبضازایٓ ٘یبظ ٞؿو تب تفىط
 ٚیب تحمیك جبٔع ٝقٙبذتی ٖ ٞب ضا ضٕٙٞبیی ٞ ٚسایو وٙس (عًهساّ٘ 475-479 =46;; ،ٛثٙهبثطایٗ ٔهی
تٛاٖ ٌفو و ٝپبضازایٓ یه ٔسَ٘ ،مك ٚ ٝچبضچٛثی اؾو و ٝتحمیك زض ؼبِت ٖ ٔی تٛا٘س ا٘جبْ قٛز ثهٝ
٘هط ٔی ضؾس و ٝیه پػٞٚكٍط ٔی تٛا٘س ثب ٔكرم ٕ٘ٛزٖ عبُٔ ٔؿهٍّ  ٚیهب ٔفهبٞیٓ انهّی زض یهه
جبٔع ٝتحو عٛٙاٖ پبضازایٓ ٞبی ٖ جبٔع ،ٝجبٔع ٝی ٔٛضز ٘هط ضا ٔٛضز تحّیُ  ٚتجییٗ لطاض زٞس وهٔ ٝهب
زض ایٗ پػٞٚف ؾعی وطزیٓ تب عبُٔ ٔؿٍّ  ٚیب ث ٝعجبضتی ٔفبٞیٓ ـطاٌیط  ٚث ٝتعجیط ٍ٘بض٘س ٜپبضازایٓ ٞبی
تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ ضا اظ ٔٙهط ٘هطی ٝپطزاظاٖ ایطا٘ی ٔٛضز وٙسٚوب ٚلهطاض زٞهیٓ  ٚپؿهبٍ٘ب ٜثهب
ضٚـ ٞطٔٛٙتیه ،تفؿیط ذٛز ضا اظ عٛأُ ٔؿٍّ  ٚیب پبضازایٓ ٞبی ُٔطٚح ٝاضائٕ٘ ٝبییٓ ثٙبثطایٗ زض ازأٝ
ث ٝضٚـ ٞطٔٛٙتیىی پطزاذتٔ ٝی قٛز
روشهرمنوتیکی؛ ـط یٙس ٞطٔٛٙتیه ضا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛثیهبٖ وهطز وهٞ ٝطٔٛٙتیهه تهب لهطٖ
ٞجسٔ ٓٞیوزی ،ـٗ تفؿیط ٔت ٖٛثٛز ؾپؽ زض لطٖ ٘ٛظز ،ٓٞثه ٝنهٛض ضٚـ قٙبؾهی عّه ْٛا٘ؿهب٘ی
زض ٔس ،أب زض لطٖ ثیؿتٓ ث ٝچیعی یىؿط ٔتفب ، ٚیعٙی ـّؿف ٝتجسیُ قس پؿبٍ٘ب ٜزض لطٖ ثیؿهو  ٚیهه
3
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٘ هطی ٝپطزاظاٖ ٔرتّؿ ث ٝنٛض ٞبی ٔتفب ٚ ٚتطویجی یعٙی تفؿیط ،ضٚـ  ٚـّؿف ٝاظ ٖ اؾتفبز ٜوطز٘س
زض ایٗ پػٞٚف ٞطٔٛٙتیه ثٔ ٝابثٝی یه ضٚـ اٍ٘بقت ٝقس ٜاؾو (ٌط٘ٚسٖ 64 =46<4 ،أب ٞطٔٛٙتیهه
ثٔ ٝابث ٝی یه ضٚـ چٍ ٝ٘ٛتعطیؿ ٔی قٛز ٞطٔٛٙتیه ثٔ ٝابث ٝی یه ضٚـ عجهبض اؾهو اظ ـٟهٓ ٚ
تفؿیط ٔتٗ أب ٔمهٛز اظ ـ ٚ ٟٓتفؿیط زض یه ٔتٗ ث ٝچٔ ٝعٙبؾو ٔمهٛز اظ ـ ،ٟٓضٔع ٌكبیی اظ ٔعٙبی
ٟ٘فتٔ ٚ ٝى٘ٛٙب پٟٙب٘ی اؾو و ٝزض ٔتٗ ٚجٛز زاضز ،ث ٝعجبض زیٍط ٔٙهٛض اظ ـ ٟٓزض ٞطٔٛٙتیهه ،زضن
اـىبض ٔىتٛة  ٚیب ّٔفِٛٔ ِٛؿ اؾو ثَٛ ٝضی ؤ ٝی ذٛاؾت ٝاؾو ٖ ٞب زضن قٛز ثط ایٗ اؾبؼ ٔهی
تٛاٖ ٌفو ـ ٟٓزض ٔمبْ یه ـٗ عجبض اؾو اظ زٚثبض ٜتجطث ٝوطزٖ اعٕبَ شٙٞی ِٔٛؿ ٔتٗ أب ٔمههٛز
اظ تفؿیط زض ٞطٔٛٙتیه چیؿو؟ ث٘ ٝهط ٔی ضؾس ٔمهٛز تبٚیُ ثبقس یعٙی عهو ٜٚثهط تكهطیح  ٚتجیهیٗ ٚ
ضٚقٗ وطزٖ ظٚایبی ٔرتّؿ ٔتٗ ،اضتجبٌ اجعای زض٘ٚی ٔتٗ ضا ثب ٔعٙبی ظبٞطی  ٚثبَٙی ٔتٗ ٔكهرم
وٙیٓ ث ٝزیٍط عجبض اثط ضا اظ َطیك تحٔ َٛعٙبی ٖ ثَٛ ٝض زض٘ٚی ٘ ٚؿجو زاقتٗ اجعای زض٘ٚی ٖ ثهب
یىسیٍط ٔكرم  ٚضٚقٗ وٙیٓ (پهبِٕط 74-<8 =46<5،ثٙهبثطایٗ ٍ٘بض٘هس ٜثهب تطویهت ضٚـ پهبضازایٕی-
ٞطٔٛٙتیىی پػ ٞٚف ذٛزـ ضا ا٘جبْ زاز ٜاؾؤ ،جٙی ثط ایٗ و ٝزض اثتسا عٛأُ ٔؿهٍّ  ٚیهب ثه ٝعجهبضتی
پبضازایٓ ٞبی ٔرتّؿ ضا اظ ٔٙهط ٘هطیه ٝپهطزاظاٖ ٔرتّهؿ ایطا٘هی پیهسا وهطز ٜاؾهو  ٚؾهپؽ تههٛض ٖ
٘هطیٝپطزاظاٖ ضا زض ٔٛضز پبضازایٓ ٔٛضز ٘هط ثیبٖ وطز ٜاؾو ،پؿبٍ٘بٍ٘ ٜبض٘س ٜثب ضٚـ ٞطٔٙهٛتیىی ،تفؿهیط
ذٛز ضا اظ ٔتُٔ ٖٛطٚحُٔ ،ٝط وطز ٜاؾو ٔاوً وبتٛظیبٖ ث ٝعٛٙاٖ یىی اظ ٘هطیٝپطزاظاٖ ایطا٘ی ،پبضازایٓ
تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ضا چٔ ٝیزا٘س  ٚزض ایٗ ضاثُ ٝچ ٝتحّیّی اضائٔ ٝیزٞس  ٚپؿهبٍ٘ب ٜتفؿهیط ٔحمهك اظ
تحّیُ ا ٚچیؿو؟ و ٝزض ازأ ٝث ٝانُ پػٞٚف ٔجٙی ثط یبـتٞٝبی ٖ ٔیپطزاظیٓ

یافتهها

زض ایههٗ لؿههٕو ثهه ٝیبـههوٞههبی پههػٞٚف ٔههیپههطزاظیٓ وههٖٞ ٝههب ضا زض ؾهه ٝلؿههٕو انههّی
تمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛزٜایٓ اِهؿ ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ایطا٘هی ؾهبذتبضٌطا ،ة ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ایطا٘هی عٛأهُ ٌهطا
 ٚج ٘هطیههٝپههطزاظاٖ ایطا٘ههی تّفیههك ٌهطا وهه ٝزض ازأهه ٝثهه٘ ٝهطیههب ٘هطیههٝپههطزاظاٖ ایطا٘ههی ؾههبذتبضٌطا
ٔیپطزاظیٓ
الف نریریف پففردانانایرارففیاففاا؛ارگرا؛ زض اثتههسا ثهه ٝتحّیههُ ٘هطیههب ٘هطیههٝپطزاظا٘ههی
ٔیپطزاظیٓ و ٝؾبذتبض جبٔع ٝایطا٘ی ضا پبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ،تّمی ٔیوٙٙس
 -4اقهطؾ احٕههس اقهطؾ زض وتههبة ٔٛا٘ههد تهبضیری ضقههس ؾهطٔبیٝزاضی زض ایههطاٖ زٚضٜی لبجبضیههٝ
عّههو ا٘حُههبٌ  ٚعمههت ٔب٘ههسٌی ایههطاٖ ضا ،عههسْ ضقههس ؾههطٔبیٝزاضی ٔههیزا٘ههس ٔ ٚههی٘ٛیؿههس= «اظ
ٟٔههٓتههطیٗ ٔٛا٘ههد ضقههس ؾههطٔبی ٝزاضی زض ایههٗ زٚضاٖ٘ ،ههبأٙی قههسیس ٔههطزْ ثههَ ٝههٛض عٕهه٘ ٚ ْٛههبأٙی
تجبض ٚوؿهج ٚ ٝپیكهٚ ٝضاٖ ثهَ ٝهٛض ذهبل ثهٛز جیٕهع ـطیهعض وه ٝزض اٚایهُ زٚضاٖ لبجبضیه ٝاظ ایهطاٖ
زیسٖ وطز ٜاؾو زض ایٗ ثبضٔ ٜیٌٛیس ٔهب٘د عٕهس ٜی ثٟجهٛز  ٚض٘ٚهك وكهٛض ایهطاٖ ٘هبأٙی جهبٖٔ ،هبَ
٘ ٚهبٔٛؼ ٔطزٔهبٖ ایهٗ ؾهطظٔیٗ اؾهو وه ٝاظ ؾط٘ٛقههو حىٔٛهو ٘ ٚیهع اظ ا٘مهوةٞهبیی وه ٝچٙههیٗ
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حىٔٛتی ثَٛ ٝض ٔسا ْٚزض ٔعطو ٖ اؾهو ٘كهأ ٔهیٌیهطز ایهٗ ٚيهد ٕٞهٛاضٔ ٜهب٘د وٛقهفٞهبی
ٔطزْ زض ضا ٜتِٛیهس نهٙعتی اؾهو چهطا وهٞ ٝهیس وهؽ زؾهو ثه ٝتِٛیهس وهبالیی وه ٝؾهبعتی ثعهس اظ
چههٍٙف ثههسض ثط٘ههس ،زؾههو ٘رٛاٞههس ظز ؾههُّٝی حىٔٛههو ذٛزوبٔههٚ ٝزؾههتٍب ٜحبوٕههٝی ـبؾههس ثههط
ثبظاضیههبٖ ،ؾههجت اعٕههبَ ـكههبضٞبی ٌ٘ٛههبٌ ٖٛثههط أههٛاَ ٚحمههٛق تجههبضتی ٘ههبٖ ٔههیٌطزیههس» (اقههطاؾ،
< 6;-74 =468ث ٝعٛٙاٖ ٔاهبَ ،ثٙجهبٔیٗ ٘مهُ وهطز ٜاؾهو وه ٝیىهی اظ تجهبض انهفٟبٖ وه ٝاظ ظهُ
اِؿُّبٖ َّت ظیبزی زاقو ٛٔ ٚـك ثهٚ ٝنه٘ ٖ َٛكهس ٜثهٛز ،ثه٘ ٝبنهطاِسیٗ قهبٔ ٜهتهّٓ ٔهیقهٛز
 ٚـطٔب٘ی اظ قب ٜثطای ٚنَّ َٛهت ذهٛز زضیبـهو ٔهیزاضز  ٚثه ٝأیهس ـهطاٚاٖ ٖ ضا ثه ٝظهُ اِؿهُّبٖ
اضائٔ ٝیزٞس ظُ اِؿُّبٖ زض ذكٓ ٔیقهٛز  ٚثه ٝأ ٚهی ٌٛیهس ته ٛثبیهس زَ ثعضٌهی زاقهت ٝثبقهی وهٝ
جطئو  ٚجؿهبض چٙهیٗ عّٕهی ضا ثه ٝته ٛزاز ٜثبقهس  ٚثوـبنهّ ٝأهط ٔهیوٙهس تهب زَ ا ٚضا زض ٚضزٚ ٜ
ثطای ٔكبٞسٜی حجهٓ ٖ ثه ٝحًهٛض ٚض٘هس (اقهطؾ 6<-74 =468< ،ثه٘ ٝههط ٔهی ضؾهس ذٛزوهبٍٔی
ٔیرت ٝثب ٘بأٙی ،پبضازایٓ انّی تٛؾع٘ ٝیبـتٍی زض ایٗ عهط ثبقس
 -5وبتٛظیبٖ زض وتهبة جبٔعهٝی وٛتهبٔ ٜهس  ،عّهو تٛؾهع٘ ٝیهبـٍی جبٔعهٝی ایهطاٖ ،ضا زض عهسْ
ا٘جبقو ؾطٔبیٔ ٝهیزا٘هس  ٚزض ایهٗ ضاثُهٔ ٝهی٘ٛیؿهس «ا٘مهوة نهٙعتی ٘تیجهٝی ا٘جبقهو زضاظ ٔهس
ؾههطٔبیٝی تجههبضی  ٚثعههس ؾههطٔبیٝی نههٙعتی ثههٛز ا٘جبقههو زضاظ ٔههس ؾههطٔبی ٝقههطٌ الظْ ،أههب ٘ههٝ
قطٌ وبـی ،ثهطای تٛؾهعٝی التههبزی ٔهسضٖ اؾهو ثهس ٖٚایهٗ ا٘جبقهو ٘ه ٝؾهطٔبیٌ ٝهصاضی الظْ زض
عطنههٝی تجههبضی وهه ٝثهه ٝیىپههبضچٍی ثههبظاض زاذّههی ٌ ٚؿههتطـ ٔههسا ْٚتجههبض ذههبضجی ا٘جبٔیههس،
نههٛض ٔههیپههصیطـو ٘ٚهه ٝایههٗ ـط یٙههس ثهه ٝتِٛیههس وبالٞههبیی ٔههیا٘جبٔیههس وهه ٝاذتطاعههب جسیههس  ٚثههٝ
وههبضٌیطی تىٙیهههٞههبی تههبظ ٜزضوكههبٚضظی  ٚنههٙعو ضا ٕٔىههٗ وههطز (وبتٛظیههبٖ 65 -65 =46<5 ،أههب
چطا ـط یٙهس ا٘جبقهو ؾهطٔبی ٝزضجهٛأعی ٔاهُ ایهطاٖ زض زٚضا٘هی وه ٝثطٚتٕٙهس  ٚثطذهٛضزاض اظتىِٛٙهٛغی
و زض اٚایهُ لهطٚ ٖٚؾهُی اؼهبظ ٘كهس؟ ضٚقهٗ تهطیٗ پبؾهد ایهٗ اؾهو وهٝ
پیكطـت ٝثٛز٘س ،یعٙهی ٔها ً
الساْ ثه ٝپهؽ ا٘هساظ زضاظ ٔهس ثه ٝعّهو تهطؼ اظ ؼهبض ٔٚههبزض ٜوهبض عبلو٘هٝای ٘جهٛز  ٚزض ٔهٛاضز
ٔعسٚزی  ٓٞو ٝوٛقكی ث ٝعُٕ ٔی ٔهس یهب ثه ٝزالیّهی زیٍهط ثهط ٚتجهبضی ا٘جهٞٛی ٌهطز ٔهی ٔهس
ؼبض ٔ ٚهبزضٜی ایٗ ـط یٙهس ضا لُهد ٔهی وهطز ثٙهبثطایٗ زض پبؾهد ثه ٝایهٗ پطؾهف ثٙیهب٘ی تهبضیری
و ٝچهطا ا٘مهوة نهٙع تی زض وكهٛضٞبیی ٔاهُ ایهطاٖ ضٚی ٘هساز ،ثبیهس ٌفهو= زِیهُ عٕهسٜی ٖ ٘جهٛز
ا٘جبقو زضاظ ٔس ؾطٔبی ٝزض جبٔعٝی ایطا٘هی ثهٛز ظیهطا ٔبِهه ایطا٘هی ٞهیس حمهی ثهط ٔبِىیهو ذهٛز ٚ
ٞههیس أٙیتههی ثههطای عبیههسا ذههٛز ٘ساقههو أههٛاَ ؾههطٔبی ٝزاض اضٚپههبیی ٔكههٕ َٛظازی ذسقهه٘ ٝبپههصیط
َجیعی ٔیقس  ٚأٛاَ ـئ ٛزاَ اضٚپبیی ٔكهٕ َٛحهك ذسقه٘ ٝبپهصیط َجیعهی ثهٛز أهب عبیهسا  ٚثهطٚ
ٔبِه ایطا٘ی أتیبظی لبثُ ا٘تمهبَ ثهٛز ٕٞ ٚهیٗ ٘هبأٙی قهبُٔ زض ٔهس  ٚثهط ٚثبظضٌهبٖ ٘یهع ٔهیقهس
 ٓٞزض حیب ٘هبٖ ٞ ٚهٓ ثعهس اظ ٔهطي قهبٖ ا٘جبقهو ؾهطٔبیٔ ٝؿهتّعْ تعٛیهك ٔههطؾ ـعّهی یعٙهی
پؽ ا٘ساظ اؾو  ٚپهؽ ا٘ساظٔؿهتّع ْ حهسالّی اظ أٙیهو  ٚاعتٕهبز ثه ٝیٙهس ٜاؾهو ٘ىتهٝی جبِهت ایهٗ
اؾو و ٝزض ٕٔبِىی و ٝذٛز پ – َٛتب چ ٝضؾهس ثه ٝؾهبیط زاضایهیٞهبی ٔهبزی -زضذُهط ٔههبزض ٜثهٛز،
5
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ؾطٔبیٔ ٝبِی ا٘جبقو ٔی قس  ٚتجهبض ثطلهطاض ثهٛز ؾطتبؾهط تهبضید ایهطاٖ ٚ ٚلهبید ٘بٔهٞ ٝهبی ٔٛجهٛز،
وٙس ٜاظ ٔابَٞبیی اظ ایٗ ٘بأٙی  ٚپیف ثیٙی ٘بپصیطی اؾو» (وبتٛظیبٖ67-69 =46<5 ،
 -6ظاز اضٔىههی ظاز اضٔىههی زض وتههبة ثٙیههبٖ ٞههبی ـىههطی جبٔعهه ٝی ایطا٘ههی ،ضاجههد ثهه ٝپههبضازایٓ
تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی ایطا٘هی ایهٗ ٌ٘ٛهٔ ٝهی٘ٛیؿهس« ،اؼّهت وؿهب٘ی وه ٝؾهعی وهطزٜا٘هس ثهَ ٝهٛض
ٔٙهٓ  ٚانهِٛی ثحهد عمهت ٔب٘هسٌی ایهطاٖ ضا ز٘جهبَ وٙٙسٔ،ؿهبِ ٝی اقهبض ٜقهس ٜضا زض لبِهت ؾهٛاَ
ٔعیُٗٔ ،ط وطز ٜا٘س انّی تهطیٗ ؾهٛاال ُٔهط قهس ٜزض ٔهٛضز عمهت ٔب٘هسٌی ایهطاٖ ،عجبضتٙهس اظ
اِههؿ چههطا ایههطاٖ ٔب٘ٙههس غاپههٗ وهه ٝتههب حههسٚزی قههطایٍ یىؿههبٖ زض ٚضٚز ثهه ٝزٚض ٜی ٔههسضٖ زاقههو،
تح َٛالتههبزی –اجتٕهبعی پیهسا ٘ىهطز  ٚثه ٝؾهطٔبی ٝزاضی ٚاضز ٘كهس ٜاؾهو؟ ة چهطا ایهطاٖ ٔهسضٖ
٘كس ٜاؾهو؟ ح چهطا ؾهٙو ٌطایهی ثهط ٘ههبْ ـطٍٙٞهی  ٚاجتٕهبعی ایهطاٖ حهبوٓ اؾهو؟ چهطا ثهب
ٚجٛز ؾبثم ٝی وٟهٗ تٕهس٘ی ،ایهطاٖ زچهبض ٔیطایهی قهس ٜاؾهو؟ گ چهطا ثهب ٚجهٛز ایهٗ وه ٝایهطاٖ زض
َ َٛؾسٜی اذیط ز ٚا٘موة اجتٕبعی زاقهت ٝاؾهو ،ثه ٝجبٔعهٝی ٔهسضٖ تجهسیُ ٘كهسٞ ٚ ٜهط ثهبض ٘یهع
زچبض ٞطج ٔٚهطج  ٚزض ٟ٘بیهو ثهبظ تِٛیهس اؾهتجساز وٟهٗ قهس ٜاؾهو؟ زض ٚالهد ٚجهٔ ٝكهتطن ٕٞهٝی
ؾههٛاال ُٔههط قههس ٜایههٗ اؾههو وهه ٝچههطا ایههطاٖ ٔههسضٖ ٘كههس ٜاؾههو؟ وهه ٝثبیههس ٌفههو زض ٔجٕههٛع
وبضٞبی ا٘جبْ قسٔ ،ٜكتطوبتی چٙهس زیهسٔ ٜهی قهٛز ٕٞؿهب٘ی ایهطاٖ ثهب حبوٕیهو ؾیبؾهی ،تٛجه ٝثهٝ
ذّمیب  ٚضٚحیب ایطا٘یبٖ ،ظ٘هسٌی قهبٞبٖ  ٚجٙهًٞهبی ثهی ُٔٙهك  ٚثهی ـبیهس ،ٜثیهبٖ ٔجٕٛعهٝای
اظ تٙبلًههب  ٚتعبضيههب زض٘ٚههی ٘هههبْ ؾیبؾههی  ٚـطٍٙٞههی ایههطاٖ  ٚاضائهه ٝی قههٛاٞس ثؿههیبض زض ثیههبٖ
عمت ٔب٘سٌی ایطا٘ی ث ٝعٛٙاٖ أط تبضیری اؾو» ( ظاز اضٔىی485-545 46<4،
 -7ؾههیؿ ؾههیؿ زض وت هبة ثحههطاٖ اؾههتجساز ؾههبالضی زض ایههطاٖ ،عّههو تٛؾههع٘ ٝیههبـتٍی جبٔعههٝی
ایطاٖ ضا زض عسْ قهىٌُیهطی ٔٙبؾهجب ؾهطٔبی ٝزاضی زض ایهطاٖ ٔهیزا٘هسٔ ٚ ،هی ٘ٛیؿهس «ثهٌٕ ٝهبٖ
ٔههٗ پطؾههف اؾبؾههی اظ ذٛزٔههبٖ ثبیههس ایههٗ ثبقههس وهه ٝچههطا ٔٙبؾههجب ؾههطٔبی ٝزاضی زض ایههطاٖ قههىُ
ٍ٘طـو؟ أب لجُ اظ پبؾهد ثه ٝایهٗ پطؾهف الظْ ٔهی زا٘هٓ ثه ٝز٘ ٚىتهٝی اؾبؾهی ضاجهد ثه ٝپیهسایف
ؾههطٔبی ٝزاضی اقههبض ٜوهه ٓٙیعٙههی وههساْ عّههُ  ٚعٛأههُ ثبعههد پیههسایف ؾههطٔبی ٝزاضی زض جبٔعههٝ
ٔههیقهه٘ٛس؟ ا َٚا٘جبقههو ؾههطٔبی ٝی پههِٛی زض زؾههو ثركههی اظ اـههطاز یههه جبٔعهه ٝز ْٚضٞههب قههسٖ
٘یطٚی وهبض اظ ٚاثؿهتٍی ٞهبی پیكبؾهطٔبی ٝزاض نهبحجبٖ ؾهطٔبی ٝی پهِٛی ٘یهطٚی وهبض ضٞهب قهس ٜاظ
ٚاثؿتٍی ضا ثه ٝوهبض ٔهی ٌیط٘هس  ٚتِٛیهس ضا ؼهبظ ٔهی وٙٙهس ٘یهطٚی وهبض یهب ظاضعهبٖ ـهطاضی اظ ضٚؾهتب،
ثركههی اظ ؾههبعب ضٚظا٘هه ٝی ذههٛز ضا ثهه ٝنههبحت ؾههطٔبی ٝی پههِٛی ٔههی ـطٚقههٙس  ٚزض اظایههف ٔههعز
زضیبـو ٔیوٙٙس ٘ ٚن ٝتِٛیس ٔیقهٛز ثه ٝنهبحجبٖ ؾهطٔبی ٝتعّهك زاضز وه ٖ ٝضا زض ثهبظاض ثه ٝـهطٚـ
ٔیضؾب٘ٙس ٔ ٚبظاز تِٛیس ٘ ٓٞهیت نبحت ؾطٔبیٔ ٝهیقهٛز أهب چهطا جبٔعهٝی ایهطاٖ ثه ٝایهٗ ٔطحّهٝ
ٌصض ٘ىطز؟ چ ٖٛزض جبٔعٝی ایطاٖ تمؿیٓ وهبض ثهیٗ اجهعای ٔرتّهؿ جبٔعه ٝقهىُ ٍ٘طـهو ثه ٝزیٍهط
عجبض تمؿیٓ وبض ثیٗ قهٟط  ٚضٚؾهتب ،تمؿهیٓ وهبض ثهیٗ وكهبٚضظ  ٚنهٙعو ،تمؿهیٓ وهبض ثهیٗ تِٛیهس ٚ
تجههبض ثٛجههٛز ٘یبٔههس (ؾههیؿٔ 47-4: =46<5،ههیتههٛاٖ ٌفههو ؾههبذتبض ٘هههبْ ؾیبؾههی اؾههتجسازی اظ
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یه َهطؾ  ٚؾهبذتبض ـطٍٙٞهی ایّیهبتی اظ َهطؾ زیٍهطٔ ،هب٘د قهىٌُیهطی ٔٙبؾهجب ؾهطٔبیٝزاضی زض
ایٗ جبٔعه ٝقهس ٜاؾهو وه ٝایهٗ عٛأهُ ظٔیٙهٝی تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی جبٔعهٝی ایهطاٖ ٔعبنهط ضا ـهطآٞ
ٚضز ٜاؾو
ٌٛ -8زضظی ٌٛزضظی زض وتهبة زض ٔهسی ثهط جبٔعهٝقٙبؾهی اؾهتجساز ایطا٘هی ،عّهو عمهتٔب٘هسٌی
 ٚتٛؾع٘ٝیبـتٍی ایطاٖ ضا زض اؾتجساز ٔهیزا٘هس ،ا ٚزض ایهٗ ضاثُهٔ ٝهی٘ٛیؿهسٔ« ،هٗ ثهطایٗ اعتمهبزْ وهٝ
اؾتجساز  ٚحىٔٛو اؾهتجسازی ٘ه ٝپسیهسٜای ٔؿهتمُ ٚجهسا اظؾهبیط عٙبنهط  ٚؾهبذتبضٞبی زیٍهط جبٔعهٝ
اؾههو ثّىهه ٝاظ زض ٖٚتعبٔههُٞههبی اجتٕههبعیٙٔ ،بؾههجب التهههبزی  ٚظٔیٙههٞٝههبی ـطٍٙٞههی زض پٟٙههٝی
ؾههبذتبض ،وههٙف ٌ ٚههبٞی  ٚزض اثعههبز شٙٞههی  ٚعیٙههی زض ؾههُٔ ٛرتّههؿ وههؤٖ ،ی هب٘ی  ٚذُههطز -ظازٜ
ٔیقٛز  ٚتحو تهأثیط تحهٛال  ٚزٌطٌه٘ٛیٞهبی زض ٖٚجبٔعه ٝتؽییهط قهىُ ٔهییبثهس ثهبظ تِٛیهس ٔهی
قٛز ،تاجیو ٔیٌهطزز ٚپبیهساضی  ٚزٚاْ پیهسا ٔهیوٙهس ثٙهبثطایٗ اظ ٕٟٔتهطیٗ ٚیػٌهیٞهبی اؾهتجساز زض
جبٔع ٚ ٝزِٚو ایطاٖ ٔهیتهٛاٖ ثهٔ ٝهٛاضز شیهُ اقهبض ٜوهطز=  -4قهیٜٛی ظ٘هسٌی زض ایهطاٖ زٚض ٜلبجهبض
ٕٞب٘ٙههس زٚضاٖ پههیف اظ ٖ ،زض ؾهه٘ ٝهههبْ ایّههی ،ضٚؾههتبیی ٚقههٟطی ثهه ٝقههىُ یههه جب٘كههیٗ ؾههبٔبٖ
یبـت ٝثهٛز -5ضاثُه ٝی ثهیٗ ة  ٚلهسض ثؿهیبضی اظ ٕٞهبٖ اثتهسای قهٙبیی ؼهطة ثهب ؾهیب ٚاظجّٕهٝ
ایطاٖ ،تٛج٘ ٝبظطاٖ ضا ثه ٝذهٛز جّهت وهطز  -6ـمهساٖ تمؿهیٓ اجتٕهبعی  ٚـٙهی وهبض ٘ ٚجهٛز ٔبِىیهو
ذهٛنههی٘ -هه ٝقرهههی -اظ ا٘ىكههبؾ  ٚتٕههبیع َجمههبتی جّههٌٛیطی وههطز» (ٌههٛزضظی-<9 =46;< ،
;5
ٛٔ -9ثمی ٔهٛثمی زض وتهبة ٘ٛؾهبظی  ٚانهوحب زض ایهطاٖ اظ ا٘سیكه ٝتهب عٕهُ ،ایهٗ ؾهٛاَ ضا
ُٔههط ٔههیوٙههس وهه« ،ٝچههطا ایههطاٖ عّیههطؼٓ تجطثههٝی ثههیف اظ یههه لههطٖ ٘ٛؾههبظی  ٚانههوحب ،
٘تٛا٘ؿت ٝث ٝوكٛضی ٔهسضٖ  ٚتٛؾهع ٝیبـته ٝتجهسیُ قهٛز؟ ثٙهبثطایٗ ا ٚزض یهه ٔمبیؿهٝی تهبضیری ثهٝ
ایٗ ثط یٙس ٔهی ضؾهس وهٛ٘ ٝؾهبظی  ٚانهوحب زض ؼهطة وهٓ ٚثهیف زض چهبضچٛة پهبضازایٓ ٔسض٘یتهٚ ٝ
زض اثعههبز ٔرتّههؿ ـطٍٙٞههی ،اجتٕههبعی ،التهههبزی  ٚؾیبؾههی  ٚثهه٘ ٝحهه ٜٛی تههسضیجی  ٚؾههبذتبضی ٚ
جههبٔد  ٚیىپبضچهه ٝنههٛض ٌطـتهه ٚ ٝثهه ٝتٛؾههع ٝا٘جبٔیههس ٜاؾههو أههب ٘ٛؾههبظی  ٚانههوحب زض
وكٛضٞبی جٟهبٖ ؾه ٚ ْٛذبنه ٝایهطاٖ ،ثه٘ ٝحه ٜٛایهسئِٛٛغیه  ٚؼیطٚالهد ثیٙب٘ه ٚ ٝؾهُی  ٚنهٛضی
٘ ٚههبلم ٔعطـههی  ٚاجههطاه قههس ٜاؾههو وهه٘ ٝتیجههٝای جههع قىؿههو انههوحب زض پههی ٘ساقههت ٝاؾههو ٚ
ایٗ ثٔ ٝابثٝی تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی ایطاٖ ثٛز ٜاؾو» (ٔٛثمی597 =46;8 ،
ٚ -:ايحی ٚايحی زض وتبة التههبز ؾیبؾهی ایهطاٖ ،عّهو وهٓ تٛؾهعٝیهبـتٍی جبٔعهٝی ایهطاٖ
ضا زض عههسْ قههىُ ٌیههطی  ٚضقههس ٘ههبلم ؾههطٔبی ٝزاضی زض ایههطاٖ ٔههی زا٘ههس ٔ ٚههی ٘ٛیؿههس «قههی ٜٛی
تِٛیههس ؾههطٔبیٝزاضی زض ٘هههؿ ثعضٌتههط جٟههبٖ -،وكههٛضٞبی ؾههیبیی ،ـطیمههبیی ٔ ٚطیىههبی التههیٗ -اظ
جّٕ ٝایطاٖ ،ث ٝقىُ ٘هبلم پسیهساض قهس ٚ ٜزض ثرهفٞهبی ٚؾهید اظ التههبز ایهٗ وكهٛضٞبٌ ،ؿهتطـ
٘بوبٔههُ زاقههت ٝاؾههو زض ایههٗ وكههٛضٞب ،نههٙبید زؾههتی  ٚوبضٌههبٞی  ٚتِٛیههس وٙٙههسٌبٖ وكههبٚضظی ثههب
ٚیػٌیٞهبیی ٔؽهبیط قهیٜٛی تِٛیهس ؾهطٔبیٝزاضی ،ؾهٕٟٔ ٟٓهی ثهیٗ وهُ تِٛیهس وٙٙهسٌبٖ زاضز ضقهس
7
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٘هبٔٛظ ٖٚؾههطٔبی ٝزاضی ٔٛجههت اظ قههىُ اـتههبزٌی  ٚتفىیههه ٘بپههصیطی٘ ،بپبیههساضی  ٚوههبضوطز ٔتٙههبلى
زض َجمب اجتٕبعی ٔهیقهٛز عٕهستبً حىٔٛهو  ٚلهسض ؾیبؾهی زض چٙهیٗ قهطایُی ثه ٝزِیهُ يهعؿ
ثٙیبٖٞبی ؾطٔبی ٝزاضی نهٙعتی ،تجّهی ؾهطٔبیٝزاضی ٔهبِی  ٚتجهبضی ،حتهی نهٛض ٞهبی ظقهوتهط-
زالِی  ٚلبچبق وبال ٖ -ذٛاٞس ثٛز» (ٚايحی75 =46<5 ،
; -ؼٙههی ٘ههػاز زض وتههبة تجههسز َّجههی  ٚتٛؾههع ٝزض ایههطاٖ ٔعبنههط ،عٛأههُ زض٘ٚههی ثههٔ ٝابثههٝی
وٕجٛز عٛأُ تِٛیهس ضا عّهو عمهتٔب٘هسٌی جبٔعهٝی ایهطاٖ ٔعبنهط ٔهیزا٘هس ٔ ٚهی٘ٛیؿهس «ثهَٝهٛض
وّی ز ٚزیسٌب ٜضاجهد ثهٔ ،ٝؿهأِ ٝی تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی ایهطأُٖ ،هط اؾهو زیهسٌب ٜا ،َٚعّهو تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی ایطاٖ ضا زض وٕجٛز عٛأُ تِٛیهس ٔهیزا٘هس ،ایهٗ ضٚیىهطز زض ٔیهبٖ التههبززا٘بٖ  ٚثه ٝذههٛل
تىٙههٛوطا ٞههبٔ ،حجٛثیههو زاضز زیههسٌب ٜز ،ْٚعّههو تٛؾههع٘ ٝیههبـتٍی ایههطاٖ ،ضا عٛأههُ ثبظزاض٘ههس ٜی
ذههبضجی ٔههیزا٘ههس ایههٗ ضٚیىههطز زض ٔیههبٖ ضٚق هٙفىطاٖ  ٚاٞههُ ؾیبؾههو ٔحجٛثیههو زاضز (ؼٙههی٘ههػاز،
455 =46;9
< -پیٕبٖ پیٕهبٖ زض وتهبة عٛأهُ تىهٛیٗ  ٚثهبظ تِٛیهس اؾهتجساز زض ایهطاٖ ،عّهو تٛؾهع٘ٝیهبـتٍی
ایطاٖ ضا ٘بأٙی ٔیزا٘هس ا ٚزض ایهٗ ضاثُهٔ ٝهی٘ٛیؿهس= «٘هبأٙی ثهبظ تِٛیهس وٙٙهسٜی اؾهتجسازٔ ،فٟهٔٛی
چٙهس ثععهسی اؾههو یهه ثععههس ٖ ،ؾهیت زیههسٖ عوئهك ٔهبزی  ٚثهه ٝذُهط اـتههبزٖ ظ٘هسٌی جؿههٕب٘ی،
ـیعیىههی ٔههطزْ اؾههو اثعههبز زیٍههطـ ،تٟسیههس عوئههك ضٚا٘ههی ،عههبَفی  ٚـىههطیٛٞ ،یههو ـطٍٙٞههی ٚ
ضٚاثٍ  ٚپی٘ٛسٞبی اجتٕبعی ٘بٖ اؾو ث ٝعهو ٜٚـٟهٓ ایهٗ ُّٔهت حهبئع إٞیهو ثؿهیبض اؾهو وه ٝزض
ٞط ٔٛلعیو ظٔب٘ی ذبل ،وساْ یهه اظ زٌ ٚهط ٜٚؾهبٔب٘ٞٝهبی زـهبعی ایٕٙهی ثرهف ،یىهی ٔجتٙهی ثهط
٘یطٞٚهب  ٚـعبِیهوٞهبی ذههوق ٚقهعٛضٔٙس ـهطزی  ٚجٕعههی ٚزیٍهطی ٔتىهی ثهه ٝعٛأهُ ثیط٘ٚهی ؼّجههٝ
زاض٘س» (پیٕبٖ66 =46<6 ،
ثط ایٗ اؾبؼ ،زض تحّیُ ا َٚثبیهس ٌفهو٘ ،هطیه ٝپهطزاظاٖ ؾهبذتبضٌطای ایطا٘هی ضا ٔهیتهٛاٖ ثه ٝزٚ
ٌط ٜٚتمؿهیٓ ثٙهسی ٕ٘هٛز ٌهط ٜٚا٘ ،َٚهطیه ٝپهطزاظاٖ ؾهبذتبضٌطای ؾهطٔبیٝای ٞؿهتٙس ٌطٞٚهی وهٝ
ٔعتمس ٞؿتٙس پبضزایٓ تٛؾع٘ ٝیهبـتٍی ایهطاٖ ضا ثبیهس زض ٔ ِفهٞٝهبیی ٕٞب٘ٙهس ،عهسْ ضقهس ؾهطٔبیٝزاضی،
عسْ ا٘جبقو ؾطٔبی ،ٝضقس ٘هبلم ؾهطٔبیٝزاضی  ٚیهب وٕجهٛز عٛأهُ تِٛیهس جؿهتجٕ٘ ٛهٛز ٌهط ٜٚز،ْٚ
٘هطیٝپهطزاظاٖ ؾهبذتبضٌطای اؾهتجسازی ٞؿهتٙسٌ ،طٞٚهی وهٔ ٝعتمهس ٞؿهتٙس پهبضازایٓ تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی
ایههطاٖ ضا ثبیههس زض ٔ ِفههٞٝههبیی ٕٞب٘ٙههس ،ؾههبذتبض اؾتجسازی،اؾههتجساز ؾههبالضی ،ثبظتِٛیههس اؾههتجساز ٚ
قىؿههو انههوحب جؿههتجٕ٘ ٛههٛز أههب ٌههط ٜٚا٘ ،َٚهطیههٝپطزاظا٘ههی ٕٞب٘ٙههس اقههطؾ ،وبتٛظیههبٖ ،ظاز
اضٔىههی ،ؾههیؿٚ ،ايههحی  ٚؼٙههی ٘ههػاز ٞؿههتٙس ایههٗ ٞههبٔ ،ؿههأِٝی تٛؾههع٘ ٝیههبـتٍی ایههطاٖ ضا زض
پبضزایٓٞبیی تمطیجبً ٔكبث ،ٝأهب ثهب عّهوٞهبی ٘ؿهجتبً ٔتفهب ٚتحّیهُ ٔهیوٙٙهس ٔهاوً اقهطؾ ،پهبضازایٓ
تٛؾههع٘ ٝیههبـتٍی ایههطاٖ ضا زض ٔؿههأِ ٝی عههسْ ضقههس ؾههطٔبیٝزاضی ٔههیزا٘ههس ٔ ٚعتمههس اؾههو عّههو ایههٗ
ٔؿأِ ٝضا ثبیس زض یه ٔؿهبِٝی زیٍهطی ثه٘ ٝهبْ ٘هبأٙی جؿهتجٕ٘ ٛهٛز وبتٛظیهبٖ ٘یهع پهبضازایٓ تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی ایطاٖ ٔعبنهط ضا زض ٔؿهأِٝی عهسْ ا٘جبقهو ؾهطٔبی ٝجؿهتجٔ ٛهیوٙهس ٔ ٚعتمهس اؾهو ٘هبأٙی
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زض ایطاٖ عهط جسیس ثبعهد عهسْ ا٘جبقهو ؾهطٔبی ٝزض ایهٗ وكهٛض وٟهٗ ؾهبَ قهس ٜاؾهو ؾهیؿ ٘یهع
زض ٕٙٞههٛایی ثههب اقههطؾ  ٚوبتٛظیههبٖ پههبضزایٓ تٛؾههع٘ ٝیههبـتٍی جبٔعههٝی ایههطاٖ ضا زض عههسْ ا٘جبقههتٝ
ؾطٔبیٔ ٝیزا٘س  ٚثط ایٗ ثهبٚض اؾهو وه ٝضیكهٝی ایهٗ پهبضازایٓ ضا ثبیهس زض ٔؿهبِٝی عهسْ تمؿهیٓ وهبض
وٙىبـ ٕ٘هٛز ٚايهحی ٘یهع ثهٔ ٝابثهٝی ؾهیؿ پهبضازایٓ ا٘حُهبٌ ایهطاٖ ٔعبنهط ضا زض ٔ ِفهٝی ضقهس
٘بلم ؾطٔبیٝزاضی زض ایٗ جبٔعٔ ٝهیزا٘هس ٔ ٚعتمهس اؾهو عّهو ایهٗ ٔؿهأِ ٝضا ثبیهس زض وٕهی تِٛیهس ٚ
تِٛیس ٘بٔٛظ ٖٚث ٝزیسٜی تحّیهُ ٘كؿهو ،زض نهٛضتی وه ٝؼٙهی ٘هػاز زض ٞهٓ نهسایی ثهب ٕٞهٝی ایهٗ
٘هطیٝپطزاظاٖ ٔعتمهس اؾهو وه ٝپهبضازایٓ تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی جبٔعهٝی ایهطاٖ ضا ثبیهس زض ٔؿهبِٝی وٕجهٛز
عٛأههُ تِٛیههس جؿههتجٕ٘ ٛههٛز  ٚضیكههٝی ایههٗ ٔؿههأِ ٝضا ٘یههع ثبیههس زض ؾههبذتبض جبٔعههٝی ایههطاٖ وكههؿ
ٕ٘ٛز ث٘ ٝههط ٔهی ضؾهس زض یهه ٌهعاض ٜثبیهس ٌفهو ٕٞهٝی ٘هطیهٝپهطزاظاٖ ُٔطٚحه ،ٝپهبضزایٓ تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ ضا زض ٔؿهأِ ٝعهسْ ا٘جبقهت ٝؾهطٔبیٔ ٝهیزا٘ٙهس ٔ ٚعتمس٘هس ضیكهٝی ایهٗ ٔؿهأِٝ
ضا ث هٛ٘ ٝثهه ٝذههٛز ثبیههس زض ؾههبذتبض جبٔعههٝی ایههطاٖ جؿههتجٕ٘ ٛههٛز أههب ٌههط ٜٚز ْٚویؿههتٙس؟ ٘هطیههٝ
پطزاظا٘ههی ٕٞب٘ٙههس ظازاضٔىههیٔ ،ههٛثمی ٌ ٚههٛزضظی ٌههط ٜٚز ْٚضا تكههىیُ ٔههیزٙٞههس ظاز اضٔىههی ٔعتمههس
اؾو عّو ٔیطایهی جبٔعهٝی ایهطاٖ ضا ثبیهس زض ثبظتِٛیهس اؾهتجساز زا٘ؿهو ،عّهو ایهٗ ٔؿهأِ ٝیهه أهط
تههبضیری اؾ هو وهه ٝثبیههس ٖ ضا زض ؾههبذتبض جبٔعههٝی ایههطاٖ جؿههتجٕ٘ ٛههٛز ٌههٛزضظی زض ٕٙٞههٛایی ثههب
ظازاضٔىههی پههبضازایٓ تٛؾههع٘ ٝیههبـتٍی جبٔعههٝی ایههطاٖ ،ضا زض اؾتجسازؾههبالضی ٔههیزا٘ههس ٔ ٚعتمههس اؾههو
عّو ایٗ ٔؿهبِ ٝضا ثبیهس زض ضاثُه ٝی ثهیٗ لهسض  ٚة زض ایهٗ جبٔعه ٝجؿهتجٕ٘ ٛهٛز أهب ٔهٛثمی ثهب
ا٘سوی ِحٗ ٔتفهب ٚپهبضازایٓ تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی جبٔعه ٝی ایهطاٖ ،ضا زض قىؿهو انهوحب ٔهیزا٘هس ٚ
ٔعتمههس اؾههو عّههو ایههٗ ٔؿههأِ ٝضا ثبیههس زض ٍ٘ههب ٜایههسئِٛٛغیه  ٚتحّیههُٞههبی ؼیطٚالعههی زض جبٔعههٝی
ایطاٖ جؿتجٕ٘ ٛهٛز ثٙهبثطایٗ زض یهه ـطاتحّیهُ ثبیهس ٌفهو اٌهط ؾهبذتبض جبٔعه ٝی ایهطاٖ ضا پهبضازایٓ
عمت ٔب٘سٌی ـطو ٕ٘بییٓ زض ایهٗ نهٛض جبٔعهٝی ایهطاٖ ضا ثبیهس یهه جبٔعهٝی یهه عمّهی ٘بٔیهس
ظیطا ٕٞبض ٚ ٜذبن ٝزض چٙس لطٖ ٌصقت ٝ٘ ٝتٟٙهب ثهب یهه ٘هبأٙی  ٚثهی اَوعهی عٕهٔٛی ٔٛاجه ٝثهٛزٜ
اؾو ،ثّى ٝقبٙٞكب ٜثٔ ٝابث ٝی یٍب٘ه ٝعمهُ جبٔعه ،ٝتٕهبٔی تههٕیٕب جبٔعه ٝضا ٞهط چٙهس ثه ٝظهبٞط
ثب ٔكٛض زیٍطاٖ ،أب یه جب٘ج ٝتهسٚیٗ  ٚنهبزض ٕ٘هٛز ٜاؾهو ثه٘ ٝههط ٔهیضؾهس ؾهبذتبض اؾهتجسازی،
ثبظتِٛیههس اؾههتجساز ،عههسْ ا٘جبقههو ؾههطٔبی ،ٝضقههس ٘ههبلم ؾههطٔبیٝزاضی  ٚوٕههی تِٛیههسٟٔ ،ههٓتههطیٗ
ٔ ِفهٞٝهبی جبٔعههٝی یهه عمّهی ثبقههس ـّهصا زض یهه ٌههعاضٜی وّهی ثبیهس ٌفههو وه ٝجبٔعهٝی یههه
عمّی ثیهبٍ٘ط ٘یؿهتی اجتٕهبعی ثهٙٔ ٝعِه ٝی ٔهطي وهٙف اجتٕهبعی اؾهو زض ٚالهد ثهب ٔهطي وهٙف
اجتٕبعی ثٛز و ٝـط یٙهسٞب  ٚؾهبذتبضٞب تىبٔهُ پیهسا ٘ىطز٘هس  ٚجبٔعه ٝزض ا٘هعٚای تهبضیری ذهٛز ثهسٖٚ
وٙف ٔتمبثُ اجتٕبعی ؼهطق ٌطزیهس ثٙهبثطایٗ جبٔعه ٝثهطای ٕٞیكه ٝضعیهو ٔب٘هس ظیهطا عمهُ پبزقهب،ٜ
ٞههط ٌ٘ٛهه ٝتؽییههط  ٚتحهه َٛضا زض قههی ٜٛی تِٛیههس ٔ ٚعیكههو ثههی٘یههبظ ٔههیوههطز ٘هطیههب  ٚاـىههبض
٘هطیٝپهطزاظاٖ ؾهبذتبضٌطا ضا ٔهیتهٛاٖ زض جهس َٚقهٕبضٜی یهه ٔ ٚهسَ قهٕبضٜی یهه ٘یهع ٔكهبٞسٜ
وطز
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:پاردایمهایتواع ریاف؛گیایرانانمنیرریری پردانانایراریااا؛ارگرا 

جدولشماره(1ن
ردیف

ًظزیِ پزداس ساختار گزا

پاراداین تَسعِ ًیافتگی

1

اضزف

ًا اهٌی

2

کاتَسیاى

عذم اًثاضت سزهایِ

3

غٌی ًژاد

کوثَد عَاهل تَلیذ

4

سیف

عذم ضکل گیزی هٌاسثات سزهایِ داری

5

ٍاضحی

رضذ ًالص سزهایِ داری

6

آساد ارهکی

تعارضات فزٌّگی ٍ سیاسی

7

هَثمی

ضکست اصالحات

8

پیواى

تاس تَلیذ استثذاد

9

گَدرسی

حکَهت استثذادی

11

ًگارًذُ

جاهعِ یک عملی



حکَهت استثذادی

هذل ضوارُ  : 1پارداینّای تَسعِ ًیافتگی ایزاى اس هٌظز ًظزیِپزداساى ایزاًی ساختار گزا

جاهعِ یک عملی
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بنریری پردانانایراریعواملگرا؛ زض ازأ ٝث ٝتجییٗ ٘هطیب ٘هطی ٝپطزاظا٘ی ٔهیپهطزاظیٓ
و ٝپبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی ایطاٖ ٔعبنط ضا زض عبّٔیو  ٚیب ث ٝعجبض زیٍهط زض وهٙف وٙكهٍطاٖ
اجتٕبعی ایٗ جبٔع ٝجؿتجٔ ٛیوٙٙس
 َ -4احٕس َ احٕس زض وتبة ؼطثعزٌی ،عّو عمت ٔب٘سٌی جبٔعٝی ایطاٖ ضا زض ؼطثعزٌی ٔیزا٘س
 ٚزض ایٗ ضاثُٔ ٝی٘ٛیؿس « ،زْ ؼطثعزٞ ٜطٞطی ٔصٞت اؾو ثٞ ٝیس چیع اعتمبز ٘ساضز أب ثٞ ٝیس چیع ٓٞ
ثی اعتمبز ٘یؿو یه زْ اِتمبَی اؾو٘ ،بٖ ث٘ ٝطخ ضٚظذٛض اؾو ٕٝٞ ،چیع ثطایف یىؿبٖ  ٚثهی تفهبٚ
اؾو ذٛزـ ثبقس  ٚذطـ اظ پُ ثٍصضز ،زیٍط ثٛز ٘ ٚجٛز پُ ٞیس اؾو زْ ؼطثعز ٜضاحو َّت اؾو ،زْ
ضا ؼٙیٕو ٔی زا٘س  ٚث ٝتعجیطی ٔبقیٙف ؤ ٝطتت قس  ٚؾط  ٚپعـ ،زیٍط ٞیس ؼٕی ٘هساضز زْ ؼطثهعزٜ
ٔعٕٛال ترهم ٘ساضز ٕٝٞ ،وبضٞ ٚ ٜیس وبض ٜاؾو أب چ ٖٛثٞ ٝط نٛض زضؼ ذٛا٘هس ٚ ٜوتهبثی زیهس،ٜ
حطؾ ٞبی ز ٗٞپطوٗ ٔی ظ٘س  ٚذٛزـ ضا جب ٔی ا٘ساظز زْ ؼطثعز ٜاظ ٞط چیع اَوعب ٔرتهطی زاضز
ا ٚقرهیو ٘ساضز ثی انبِو اؾو ذٛزـ  ٚذب٘ ٝاـ  ٚحطؾ ٞهبیف ،ثهٛی ٞهیس چیهع ٕ٘هی زٞهس زْ
ؼطثعز ٜلطتی اؾو ظٖ نفو اؾو ث ٝذٛزـ ذیّی ٔی ضؾس زْ ؼطثهعزٚ ٜـهبزاضتطیٗ ٔههطؾ وٙٙهس ٜی
ٔهٛٙعب ؼطثی اؾو إٞ ٚیك ٝچكٓ  ٚزؾو ث ٝزٞبٖ ؼطة زاضز وهبضی ٘هساضز وه ٝزض ز٘یهبی وٛچهه
ذٛزٔب٘ی ،زض ایٗ ٌٛق ٝاظ قطق چٔ ٝی ٌصضز» ( َ احٕس ٕٝٞ 458-455 46;<،ی ایٗ ٔؿبئُ زؾو ثهٝ
زؾو ٔ ٓٞی زٙٞس تب قرهیو ٞبی يعیؿ ثب اذولیب ٔكٛـ زض جبٔع ٝضقهس پیهسا وٙٙهس  ٚایهٗ أهط
٘تیج ٝای جعه عمت ٔب٘سٌی ثطای ایٗ جبٔع٘ ٝساقت ٝثبقس
 -5جٕبِعاز ٜؾیس ٔحٕس عّی جٕبِعاز ٜزض وتبة ذّمیب ٔب ایطا٘یبٖ ،عّهو عمهت ٔب٘هسٌی جبٔعهٝی
ایطا٘ی ضا زض ٔعبیت اذولی  ٚأطاو ضٚا٘ی ٔی زا٘س ٔ ٚی ٘ٛیؿس« ،اٌط زضؾو زلیك قٛیٓ  ٚثبنسالو ٚ
ٔهّحو ثیٙی ٚالعی لًیٝی عمت ٔب٘سٌی ضا زض تطاظٚی ؾٙجف ثٍصاضیٓ  ٚث ٝلهِٛٔ َٛهٛی ثهب زیهسٜی
عّو  ٚثب ٘هط ؾجت زض اؾجبة  ٚعُّ عمت ٔب٘سٌی ذٛزٔبٖ ثیٙسیكیٓ لُعبً ثه ٝایهٗ ٘تیجهٝی ُٔٙمهی ٚ
ٔعم َٛذٛاٞیٓ ضؾیس وٕٞ ٝیٗ ٔعبیت ٛ٘ ٚالم اذولی اؾو وهٔ ٝب٘ٙهس ترهو ؾهٞ ًٙهبی ظٔرهو ٚ
ذبضٞبی ٔؽیوٖ پط ظاض  ٚپط ظیبٖ لسْ ث ٝلسْ زض َٔ َٛؿیط  ٚجبز ٜی ٔب ،ضا ٜتطلی  ٚتٛؾع ٚ ٝضؾهتٍبضی
ضا ثط ٔب زقٛاض ؾبذت ٝاؾو ضٚی  ٓٞضـت ٝعّ ٝاِعُّ ایٗ ؤ ٝب ایطا٘یبٖ ثب ٖ ٌ ٕٝٞصقهتٞ ٝهبی تهبضیری
٘تٛا٘ؿت ٝایٓ قب٘ ٝث ٝقب٘ ٓٞ ٚ ٝضوبة ثب ّٔو ٞبی ٘ٛذبؾت ٝجّ ٛثهطٚیٓ ٕٞ ٚنٙهبٖ وه ٝزاضای نهفب ٚ
ٔٛاٞت ٔعٛ ٙی  ٚزض٘ٚی تٕسٖ ٞؿتیٓ اظ ٘عٕب ٔبزی  ٚظبٞطی ٖ ٘یع ثط ذهٛضزاض ثبقهیٓ ٕٞهیٗ ٔعبیهت
اذولی  ٚأطاو ضٚا٘ی ثٛز ٜاؾو  ٚأطٚظ  ٓٞاٌط ثرٛاٞیٓ ضظٚی لّجی ذٛز ضا عّٕی ؾبظیٓ  ٚزض َطیهك
تطلی  ٚضـب ٚ ٜعبـیو لسْ ٞبی ٔٛثط ثطزاضیٓ لجُ اظ  ٕٝٞچیع ثبیس ث ٝزـهد  ٚضـهد ایهٗ ٔٛا٘هد ؾهٕٟٙبن
ثپطزاظیٓ ِٚی اظ َطؾ زیٍط چٍ ٝ٘ٛأىبٖ پصیط اؾو و ٝثب زقٕٗ ٘كٙبذت ٝثجٍٙیٓ  ٚثط عّهو ٔ ٚكهىّی
ؼبِت ییٓ و ٝثط ٔب ٔجٔ َٟٛب٘س ٜاؾو ٘ ٚرٛاؾت ٝایٓ ظیط ثبض لج ٖ َٛثطٚیٓ یب ٕٔىٗ اؾو وه ٝا٘ؿهبٖ
ثطای ٔطيی و ٝحبيط ٘یؿو ٚجٛز ٖ ضا زض ثهسٖ ذهٛز تههسیك ٕ٘بیهس  ٚحتهی زضنهسز ٘یؿهو وه ٝزض

11

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و هشتن ،پاییس 7931

تكریم عّٕی  ٚـٙی ٖ لسٔی ثطزاضز عوج  ٚزضٔبٖ ثیبثس» (جٕبِعاز 45-44 4678،ٜثط ایٗ اؾبؼ ثبیهس
ٌفو و ،ٝعسْ ضقس اذولیب زض جبٔع ٝی ایطا٘ی ث ٝتٛؾع٘ ٝیبـتٍی ٖ ا٘جبٔیس ٜاؾو
 -6ضـیدپٛض ضـید پٛض زض ز ٚجّس اظ وتبة ٞبیف ثٔ ٝؿبِ ٝی تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ پطزاذتٝ
اؾو ،و ٝاتفبلبً زض ٞط ز ٚجّس ،عّو عمت ٔب٘سٌی جبٔعٝی ایطاٖ ضا زض عٙبنط ـطٍٙٞی ٔعطـهی ٔهیوٙهس
ضـید پٛض زض وتبة زضیػ اؾو و ٝایطاٖ ٚیطاٖ قٛز ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛی ٚضز «عّو عمت ٔب٘سٌی جبٔعٝی ایطاٖ،
یىی ـط ًٙٞاؾتجسازی  ٚزیٍطی ـط ًٙٞایّیبتی یب لٔٛی اؾو أب زضثبض ٜی عٙهط ا َٚثبیس ٌفؤ ،ؿأِٝ
ی ایطاٖ ـمٍ ایٗ ٘یؿو و ٝثطذی اظ ٔؿئٛالٖ ٖ ٔؿتجس٘س یب زض َه َٛظٔهبٖ ٔؿهتجس ٔهی قه٘ٛس ثّىهٝ
ٔؿأِٝی انّی ٖ اؾو و ٝاؾتجساز یه عٙهط ـطٍٙٞی اؾو ثسیٗ ٔعٙی و ٝاٚال ،اواطیهو ٔهطزْ ایهطاٖ
اؾتجساز ضا ٔٛذت ٖ ٚ ٝضا زض٘ٚی وطز ٜا٘س ثب٘یب ٔطزْ ایطأٖ ،عٕٛالً اظ یه ٔؿئ ،َٛا٘تههبض اؾهتجساز زاض٘هس
ثبِابً اجطای أٛض ثط اؾبؼ اؾتجساز ثٙب قس ٜاؾو ٔ ٚتأؾفب٘ ٝثٌٝ٘ٛ ٝای لٛاْ جبٔعٔ ٝجتٙی ثط اؾتجساز اؾهو
و ٝثس ٖٚاؾتجسازٔٛ٘ ،ی ٞ ٚطج ٔ ٚطج ثٚ ٝجٛز ٔی یس» (ضـیهد پهٛض 55<-565 =46<6 ،ضـیهد پهٛض زض
وتبة ٔٛا٘د ضقس عّٕی ایطاٖ  ٚضا ٜحُ ٞبی ٖ ٘یع ،عُّ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی عّٕی ایطاٖ ٔعبنهط ضا،
عٙبنط ـطٍٙٞی ٔی زا٘س ا ٚزض ایٗ ضاثُٔ ٝی ٘ٛیؿس« ،عٙبنط ـطٍٙٞهی ٕٞب٘ٙهس ضـتهبض اؾهتجسازی ،ضـتهبض
ٔصٞجی ،ضـتبض ٙٞجبضی ،ضـتبض احؿبؾی ،تًبزجٛیی ،ذٛزٕ٘بیی  ٚـطزٌطایی ،ثبعد عمهتٔب٘هسٌی جبٔعهٝی
ایطاٖ ٔعبنط  ٚتٛؾع٘ ٝیبـتٍی عّٕی وكٛض قس ٜاؾو» زض از أ ٝث ٝتكطیح ٔٛاضز ُٔطٚحٔ ٝهیپهطزاظز ٚ
ٔی٘ٛیؿس «ٔ ٟٓتطیٗ عبُٔ ـطٍٙٞی وٛٔ ٝجت ٔٛا٘د ظیبزی زض جبٔع ٝایطاٖ  ٚذبن ٝثرهف عّهٓ قهسٜ
اؾو ،ضـتبض اؾتجسازی اؾو و ٝاظ چٙسیٗ ثعس تأثیط ذٛز ضا ٘كبٖ ٔیزٞس أهب ثطزاقهوٞهبی ٔهصٞجی ٘یهع
ٔیتٛا٘س زض ٔٛالعی ٔٛجت ایؿتبیی  ٚضوٛز عّٓ ٌطز٘ٙس» «ضـیدپٛض ٔعتمس اؾو و ٝؾٛاَ ٘ىطزٖ  ٚؾهٛاَ
٘ساقتٗ جعیی اظ ضـتبض ٔب قس ٜاؾو زض ٚالد پصیطـ ثهس ٖٚچه ٚ ٖٛچهطای ٙٞجهبض  ٚپهصیطـ ٌؿهتطـ
ٙٞجبضٞبی ثسٌ ٖٚبٞی٘ ،بقی اظ ٕٞیٗ ثیتفبٚتی وٙكٍطاٖ جبٔعٝی ٔبؾو ثَٛ ٝضی و ٝثبیس ٌفهو ٔهب
زض عّٓ ٙٞ ٓٞجبضی قسٜایٓ یعٙی حتی ؾٛاَ ٔ ٚؿأِ ٝضا ٘یع ثبیهس اظ ؼهطة ٚاضز وٙهیٓ ضـتهبض ٙٞجهبضی
ٔٛجت ٔیقٛز ؤ ٝب زض ؼبِت ٙٞجبضٞب ٔحهٛض قٛیٓ ایسٜٞبی جسیس ٘ساقت ٝثبقیٓ ٞ ٚط جب و ٝثرٛاٞیٓ
ایسٜی جسیس اضائ ٝزٞیٓ ثب تٛثید اواطیو ٔٛاج ٝقٛیٓ» (ضـید پٛض 5:-85 =46;5 ،ثط ایٗ اؾبؼ ٔی تٛاٖ
ٌفو و ٝایٗ عٙبنط ـطٍٙٞی ثبعد تٛؾع٘ ٝیبـتٍی زض جبٔعٝی ایطاٖ قس ٜاؾو
ٔ -7یو٘ی ٔیو٘ی زض وتبة تجسز  ٚتجسز ؾتیعی زض ایطاٖ،عُّ عمت ٔب٘سٌی جبٔعٝی ایطاٖ ضا ایٗ
ٌ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙسٕٟٔ ،تطیٗ ثّیٝی جبٔع ٝی ایطاٖ ،ثیؾٛازی عٕٔٛی اؾهو أ ٚهی٘ٛیؿهس «٘ه٘ٝمهم
ثط ٝ٘ ، ٚزاقتٗ ضاٙٔ ٜهٓ ٝ٘ ،اؾیطی ظ٘بٖ  ٚپؿتی حبِو اجتٕبعی ٘بٖ ٔ ٚحطٔٚیو ایٗ لؿٕو اظ ّّٔهو
اظ تطثیو  ٚتجطث ٝ٘ ،ٝتسا َٚاِىُ ٚ ٚاـٛضوكی عٕٔٛی  ٚتطیبن ٝ٘ ،قیٛع ثیأبٖ أطاو لتبِ ،ٝثیپٙهبٞی
ّّٔو زض ٔمبثُ ٘بٖ ٝ٘ ،ا٘مطاو ٘ؿُ ٚ ،ايٕحوَ ّّٔو ثٚ ٝاؾُٝی عٕٔٛیو أطاو ٔٙحٛؼ تٙبؾّیٝ٘ ،
عجٛزیو زٞمبٖ ٚذطاثی ـوحو  ٚحتی ٘ ٝذطاـب ثیاؾبؼ ٔصٞجی  ٚضایفٞب  ٚثطي  ٚؾبظٞبیی و ٝثهٝ
اؾبؼ زیٗ ثؿت ٝقس ٚ ٜاؼّت عّو اِعُّ ثسثرتیٞبی الهٛاْ اؾهؤی قهٕطزٔ ٜهیقهٛز٘ ٚ ،ه ٝا٘حُهبٌ
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اذولی ٔفطٌ َجمٝی عبِیٝی قٟط٘كیٗ ایطا٘ی  ٚذهٛنب پبیترو  ٚقیٛع عبْ زظزی زض عٕهبَ زِٚهو ٚ
زضٚغ ٚاؾجبة چیٙی  ٚعكك ؼیطَجیعهی زض ٔیهبٖ عبٔهٝی َجمهب ّٔهو ٚ ٚجهٛز یهه اضزِ ٚ ٚكهىط اظ
ٔفترٛاضاٖ ظٚضٌ ٛو ٝاِٚیبی زِٚو ضا اظٞط لؿٓ و ٝثبقٙس ٔججٛض ث ٝثبج زازٖ ثٖٞ ٝب ٔیوٙسٞ ،یس وهساْ
اظایٗ ٔعبیت اؾبؾی ث ٝلسض عكط إٞیو ثیؾٛازی عٕٔٛی ضا ٘ساضز  ٚاْ إِعبیت جبٔعهٝی ایهطاٖٕٞ ،هیٗ
ثوی ثیؿٛازی عبٔ ٝاؾو ِٚی اظایٗ زضزی ثستط ٞ ٓٞؿو ٖ عسٜای لّیّی و ٝزض ایطاٖ ؾهٛازی زاض٘هس
ٚؾٛازی ـو ٘ٚجب ّٕٔىو ضا زض ؾط ٔی پطٚضا٘ٙس ،یب ثِ ٝحبِ ؼٛض ٘ىطزٖ زض عٕك تٕسٖ اضٚپبیی ،نطـبً
ث ٝعبزا  ٚزاة  َٗٚذٛز ٔیچؿجٙس  ٚیب اظ ّٕٔىو ذٛز ثیعاض قس ٚ ٜث ٝوّی چكٓ اظ ٖ ّٕٔىو ّٔٚهو
پٛقیس ٚ ٜـمٍ ٚلو عٕط ذٛز ضا ث ٝظ٘سٌی ضاحو  ٚؾعی زض جٕد پ ٚ َٛنطؾ زض ـطً٘ ٔیوٙٙس  ٚظثهبٖ
ثَ ٝع ٚ ٝٙتٙمیس ّٔو ّٕٔ ٚىو ذٛز ٔیٌكبیٙس» (ٔیو٘ی 4:9 -4:< =46;: ،زوتط ٔیو٘ی ثهطایٗ ثهبٚض
اؾو و« ٝثیٍبٌ٘ ٝطایی ثركی اظجٞٛط تبضید ٔب ٚ ،یىی اظ عّهُ عمهت ٔب٘هسٌی جبٔعهٝی ایهطاٖ اؾهو
ٔیپطؾیس«تب وی ثبیس زض ا٘تهبض ٖ ٘كؿو و ٝزیٍطاٖ ثیبیٙهس ٔ ٚهب ضا ثهٙٔ ٝهعَ ؾهعبز ثطؾهب٘ٙس؟ چهطا
 َٕٗٛٞاثٗ ؾیٙب ثبیس ایٗ لسض ؾبز ِٛ ٜثبقس و ٝتهٛض وٙهس ٟٔهبجط قه٘ٛسٌی  ٚزإ٘هبضوی ٚؾٛئیؿهی ٚ
ٔطیىبیی ث ٝایطاٖ ٔی یس تب ّٕٔىو ضا ثطای ٔب ثبزاٖ وٙس» (ٔیو٘ی 555-557 =46;: ،ثط ایهٗ اؾهبؼ
ٔعتمسْ،پبضأتط ثی ؾٛازی عٕٔٛی  ٚذبن ٝثیٍبٌ٘ ٝطایی ،پبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایهطاٖ ضا ضلهٓ
ظز ٜاؾو
 -8ایعزی زوتط ایعزی زض وتبة چطا عمت ٔب٘س ٜایٓ ،جبٔع ٝقٙبؾی ٔطزْ ایطاٖ ،ضاجد ث ٝعُّ عمهت
ٔب٘سٌی جبٔعٝی ایطاٖ ،ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛیٌٛیس عّّی و ٝثطای عمهت اـتهبزٌی جبٔعهٝی ایطا٘هی شوهط قهس، ٜ
ٔتفب ٚاؾو ثعًی ٚجٛز اؾتعٕبضٌطاٖ ضا زِیُ انّی زا٘ؿت ٝا٘هسٌ ،طٞٚهی ؾیؿهتٓ ؾهُّٙو ،زؾهتٝای
حىٔٛو ٞعاض ـبٔیُ ،عسٜای ٚجٛز چبٜٞبی ٘فو ،ثطذی ٔٛلعیو جؽطاـیبیی ٚؾٛق اِجیكی وكٛض  ٚجٕعی
 ٓٞثیؾٛازی ٔطزْ ضا عّو اؾبؾی ٔعطـی وطز ٜا٘س ٔٛيٛعی و ٝزض ٔتٗ تٕبْ ایٗ ٘ههطا ٘ؿهجو ثهٝ
عُّ ٌطـتبضیٞبی ایطا٘یبٖ ث ٝذٛثی ٔوحهٔ ٝیقٛز ایٗ اؾو ؤ ٕٝٞ ٝیذٛاٙٞس عٛأُ  ٚعُّ ذبضج اظ
ٚجٛز ایطا٘یبٖ ضا ٔمهط ٔعطـی وٙٙسٚ ،زض حمیمو وٕتط وؿی ٔیذٛاٞس حتی ثطای یه ِحه ٓٞ ٝو ٝقسٜ
٘هطـ ضا ث ٝذٛز ایطا٘یبٖ  ٚذّمیب ـطز ـطز ؾبوٙبٖ ایٗ ّٕٔىو ٔعُٛؾ وٙس  ٚیب الالُ ایٗ ـطيی ٝضا ثٝ
ش ٗٞثیبٚضز و ٝقبیس تٕبْ ٌٙبٞبٖ ثٌ ٝطزٖ زیٍطاٖ ٘جبقس زض ایٙجب ٔب عبُٔ ذّمیب ایطا٘یبٖ ضا ث ٝعٙهٛاٖ
یىی اظ عٛأُ ٕٔىٗ عمت اـتبزٌی ايبـٔ ٝیوٙیٓ  ٓٞ ٚعمیس ٜثب عسٜای و ٝاؾبؾی تطیٗ عبٔهُ عمهت
اـتبزٌی ٔطزْ ایطاٖ ضا ذّمیب ٖٞب ٔیزا٘ٙس  ٚوّیٝی ظّٓ  ٚؾتٓٞبیی ضا و ٝزض ازٚاض تبضید ثط ٖٞب ضـتٝ
اؾو ث ٝحؿبة ٕٞبٖ ٔی ٌصاض٘س ،قرهیو اذولیٕبٖ ضا ث ٝعٛٙاٖ عبّٔی زض ایٗ ٔٛضز ٔعطـی ٔیوٙهیٓ
(ایعزی :5 =46;; ،ثٙبثطایٗ اظ ثیٗ تٕبٔی پبضازایٓ ٞبٔ ،ی تٛاٖ عٛأهُ زض٘ٚهی ثهٔ ٝابثه ٝی اذولیهب
ایطا٘ی ضا تبج پبضازایٓ ٞبی تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطا٘ی تهٛض وطز
 -9ضيبلّی عّی ضيبلّی زضوتبة جبٔع ٝقٙبؾی ٘رج ٝوكی ،عّو اِعّهُ عمهت ٔب٘هسٌی  ٚتٛؾهعٝ
٘یبـتٍی جبٔعٝی ایطاٖ ضا زض٘ٚی ٘ ٚرج ٝوكی ٔیزا٘س ٔ ٚی٘ٛیؿس «ٔٗ تب ٘جب پیف ضـتٝاْ ؤ ٝعتمهسْ
13

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال پانسدهن ،شواره پنجاه و هشتن ،پاییس 7931

عّو اِعُّ ٕٝٞی حٛازگ ٔاجو ٙٔ ٚفی ضا زضتبضید یب اجتٕبع ثبیهس زض زض ٖٚجؿهو ظیهطا ثهس ٖٚعٛأهُ
زض٘ٚیٞ ،یس عبُٔ ذبضجی ٕ٘یتٛا٘س زض ؾطٌصقو  ٚؾط٘ٛقو جبٔعٝای یه عّو ٌطزز اظ ایهٗ ض ٚاؾهو
ؤ ٗٔ ٝعتمسْ و ٝایطاٖ ٘ ٝاظ عطة ،ثّى ٝاظٞربٔٙكیبٖ  ٚؾبؾهب٘یبٖ  ٚزؾهتٍبٛٔ ٜثهساٖ قىؿهو ذهٛضز
ٚعّوِ ظٚاَ تٕسٖ  ٚحیب اجتٕبعی ایطاٖ زض لطٖ ٞفتٓ ضا ٘ ٝزض یٛضـ ٔؽ َٛثّى ٝثبیس زضا٘حُبٌ ثیهٙف
اؾؤی  ٚضٚاج تعهت ٔصٞجی  ٚظٚاَ حؽ ّٔیو ایطا٘ی  ٚضوٛز  ٚا٘حطاؾ ض ٚاؾؤی جؿتجٕٛ٘ ٛز ثٝ
ل َٛزوتط عّی قطیعتی ثبیس ٌفو عّو انّی ضا ثبیس زض زض ٖٚجؿو ٚج ٛوطز تب ال٘٘ ٝجبقهس اؾهتعٕبض زض
ٖ ٕ٘یتٛا٘س ترٓ وٙس (ضيبلّی 4:7-55; =46;< ،جبٔعٝی ایطا٘ی زض حبِهو عهبزی ،أاهبَ ؾهبالضٞب ٚ
نؿ اِسِٞٝٚب ٔ ٚیطظا لب ذبٖٞب ضا تِٛیس ٔیوطز ٚاٌط اؾتاٙبئبً  ٚاقتجبٞبً اقربنی ٔاُ لبئٓ ٔمبْ ،أیطوجیط
 ٚیب ٔهسق پب ث ٝعطنٝی ـعبِیو ٔیٌصاقتٙس ،ایٗ ـط ًٙٞث ٝؾطعو ضـد اقتجبٔ ٜیوهطز  ٚزض ـبنهّٝی
یىی ز ٚؾبَ ایٗ ثعضٌبٖ ضا ٔیوكو  ٚیب تجعیس ٔیوطز و ٝث ٝضاؾتی ایٗ ّٔو زض ذٛض ایٗ ثعضٌبٖ ٘جٛز
(ضيبلّی ;6-544 =46;< ،ثٙبثطایٗ زض یه ـطاتحّیُ ٔهی تهٛاٖ ٌفهو وه ٝعّهُ زض٘ٚهی ثهٔ ٝابثه ٝی
اذولیو ایطا٘یبٖ عبُٔ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی زض جبٔع ٝی ایطا٘ی قس ٜاؾو
٘ -:طالی ٘طالی زض وتبة چطا زضٔب٘س ٜایٓ یب جبٔع ٝقٙبؾی ذٛزٔب٘یٔ ،عتمس اؾهو وه ٝعّّهو انهّی
تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی ایطاٖ ،ذّمیب ایطا٘یبٖ اؾو زض ٚالد ایكبٖ زض ٕٙٞهٛایی ثهب زوتهط عّهی ٔحٕهس
ایعزی ،پبضازایٓ انّی ایؿتبیی  ٚتٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایهطاٖ ضا ،اذولیهب ٔهطزْ ایهطاٖ ٔهیزا٘هس اٚ
ذهٛنیب اذولی ایطا٘یبٖ ضا ث ٝنٛض شیُ ثیبٖ ٔیوٙس=« ثیٍبٍ٘ی ثب تبضید ،حمیمو ٌطیهعی  ٚپٟٙهبٖ
وبضی ایطا٘ی ،ظبٞط ؾبظی ایطا٘یبٖ ،لٟطٔبٖ پطٚضی  ٚاؾتجساز ظزٌی ایطا٘یبٖ ،ذٛز ٔحٛضی  ٚثطتطی جٛیی
ایطا٘یبٖ ،ثی ثط٘بٍٔی ایطا٘ی ،ضیبوبضی  ٚـطنو َّجی ایطا٘یبٖ ،احؿبؾهبتی ثهٛزٖ  ٚقهعبض ظزٌهی ایطا٘یهبٖ،
ای طا٘یبٖ  ٚت ٓٞٛزائٕی تَٛئٔ ،ٝؿئِٛیو ٘بپصیطی ایطا٘ی ،لبٌ٘ ٖٛطیعی ٔ ٚیُ ثه ٝتجهبٚظ ایطا٘یهبٖ ،تٛلهد
٘ٚبضيبیی زائٕی ایطا٘یبٖ ،حؿبز  ٚحؿهس ٚضظی ایطا٘یهبٖ ،نهسالو ایطا٘هیٕٞ ،ه ٝچیهع زا٘هی ایطا٘هیٚ ،
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی زیٍطی اظ ذّمیب ٔبٔ ،اُ نطاحو ایطا٘ی ،ذٛز ذٛاٞی ایطا٘هی  ٚوّهی ٍ٘هطی ایطا٘هی ،اقهبضٜ
ٔیوٙس» زض ٚالد وُ وتبة قط  ٚتٛيیح ایٗ ذهبیم ٚ ٚیػٌیٞب ٔیثبقس وه ٝزض ازأه ٝثه ٝقهط ٚ
ثؿٍ چٙس ٔٛضز اظ ایٗ ٚیػٌیٞب ٔیپطزاظیٓ اِؿ ثیٍبٍ٘ی ثب تبضید ا ٚزض ایٗ ضاثُٔ ٝهی ٘ٛیؿهسّٔ «،تهی
و ٝتبضیدٌ ،صقت ٝاـ ضا ٕ٘یذٛا٘س ٕ٘ ٚیزا٘س ٕٝٞ ،چیع ضا ذٛزـ ثبیس تجطث ٝوٙس» (٘طالهی-69 =46;5 ،
 66ة اظ ذهّوٞبی ٔٙفی زیٍطی و ٝثس ٖٚپطٚا ٔیتٛاٖ ثَٕٙٛٞ ٝبٖ ٘ؿجو زاز یىی  ٓٞحؿهبز ٚ
حؿس ٚضظی اؾو «اظ پیكطـو زیٍطاٖ ٘ ٝتٟٙب ذیّی ذٛقحبَ ٕ٘یقٛیٓ ثّى ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛالد حبِو
حعٖ  ٚا٘س٘ ٜٚیع ثٔ ٝب زؾو ٔیزٞهس» (٘طالهی 44<-455 =46;5 ،زض تحّیهُ ز ْٚثبیهس ٌفهو٘ ،هطیهٝ
پطزاظا٘ی و ٝپبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ضا عبّٔی تّمی ٔهیوٙٙهسٔ ،عتمس٘هس یهه عبٔهُ زض٘ٚهی ثبعهد
ایؿتبیی جبٔع ٝایطاٖ قس ٜاؾو ث ٝعٛٙاٖ ٔابَ َ احٕس پبضازایٓ عمت ٔب٘سٌی ایطاٖ ضا ؼطثعزٌی ٔی زا٘س
ٔ ٚعتمس اؾو ایٗ ٔؿأِ ٝضا ثبیس زض ٘ٛع ا٘ؿبٖ جؿتجٕٛ٘ ٛز جٕبِعازٔ ٓٞ ٜعتمس ثٛز عبُٔ ظٚاَ جبٔعهٝی
ایطاٖ ضا ثبیس زض ذّمیب ٔطزٔف جؿتجٕٛ٘ ٛز و ٝایٗ ٔؿبِ ٝضیك ٝزض ثبٚض ٘ساقتٗ ث ٝذٛز ٔؿهأِ ،ٝیعٙهی
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ثبٚض ٘ساقتٗ ثٔ ٝعبیت اذولی ٔطزْ ایطاٖ اؾو ضـید پٛض عبٔهُ ا٘حُهبٌ ایهطاٖ ضا زض عٙبنهط ـطٍٙٞهی
ٔیزا٘س ٔ ٚعتمس اؾو ضیك ٝی ایٗ عٙبنط ضا ثبیس زض ـط ًٙٞاؾتجسازی  ٚـط ًٙٞلٔٛی ایطا٘یبٖ جؿهتجٛ
ٕ٘ٛز ٔیو٘ی عبُٔ عمت ٔب٘سٌی ایطاٖ ضا زض ثی ؾٛازی عٕٔٛی ٔی زا٘س  ٚاعتمبز زاضز زِیُ ایٗ ٔؿبِ ٝضا
ثبیس زض ثیٍبٌ٘ ٝطایی ایطا٘یبٖ جؿتجٕٛ٘ ٛز ایعزی عبُٔ ا٘حُبٌ ایطاٖ ضا زض ذّمیب ایطا٘یبٖ ٔهی زا٘هس ٚ
ٔعتمس اؾو عّو ایٗ ٔؿبِ ٝضا ثبیس زض قرهیو اذولی ٔطزْ ایطاٖ ثطضؾی ٕ٘هٛز ضيهبلّی ثهٔ ٝابثه ٝی
زیٍط ٘هطی ٝپطزاظاٖ ایٗ ٌط ،ٜٚعبُٔ ایؿتبیی ایطاٖ ضا یه عبُٔ زض٘ٚی یعٙی ٘رج ٝوكی ٔهی زا٘هس  ٚثهط
ایٗ ثبٚض اؾو ٞطٌب ٜقرهیو ٞبی ثعضي ـطٍٙٞی  ٚؾیبؾی زض ایٗ جبٔعه ٝلهس عّهٓ ٔهی وطز٘هس ـهٛضا
ـط ًٙٞاِس ِٝٚای  ٚاِؿُّ ٝٙای ضـد اقتجبٔ ٜی ٕ٘ٛز  ٚزؾو ث٘ ٝرج ٝوكهی ٔهی ظز  ٚزض ا٘هسن ظٔهب٘ی
٘رجٞ ٝبی جبٔع ٝثٔ ٝابث ٝی لبئٓ ٔمبْ ،أیطوجیط ٔ ٚهسق ضا یب ث ٝزیبض ثبلی ٔی ـطؾتبز  ٚیهب تجعیهس ٔهی
ٕ٘ٛز ٘طالی ٕٞ ٓٞب٘ٙس جٕبِعاز ، ٜایعزی  ٚضيبلّی ث ٝذّمیب ایطا٘یبٖ اقهبض ٜزاضز ٔ ٚعتمهس اؾهو عبٔهُ
تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ ضا ثبیس زض ذّمیب ایطا٘یبٖ ثٔ ٝابث ٝی ثیٍبٍ٘ی ثهب تبضید،حمیمهو ٌطیهعی،
پٟٙبٖ وبضی ،ضیبوبضی  ٚظبٞطؾبظی ایطا٘یبٖ جؿتجٕٛ٘ ٛز ثٙبثطایٗ زض یه ـطاتحّیُ ثبیس ٌفو وه ،ٝاٌهط
وٙف وٙكٍطاٖ ضا پبضازایٓ عمت ٔب٘سٌی جبٔع ٝی ایطاٖ ،تهٛض ٕ٘بییٓ زض ایٗ نٛض جبٔعه ٝی ایهطاٖ ضا
ثبیس یه جبٔع ٝی ٞجَٛی ٘بٔیس یعٙی جبٔع ٝای و ٝاظ تٕسٖ ،تبضید  ٚـط ًٙٞذٛزـ تٙهعَ پیهسا وهطزٜ
اؾو جبٔع ٝای و ٝأطٚظـ ـطٚتطٔ ،عیٛة تط  ٚتٛؾع٘ ٝیبـت ٝتط اظ ٌصقت ٝاـ ثبقس ،چیهعی جهعه ٞجهٌٛ
ٕ٘ی تٛا٘س ٖ ضا تٛنیؿ وٙس ث٘ ٝهط ٔی ضؾس ٔ ٟٓتطیٗ ِٔٛفٞ ٝبی جبٔع ٝی ٞجَٛی ایطاٖ ضا ٔی تٛاٖ،
ذّمیب ایطا٘یبٖ ،ـط ًٙٞاؾتجسازی ،ـط ًٙٞلٔٛیتیْ ثی ؾٛازی عٕٔٛی ،حبوٕیهو ٞهعاض ـهبٔیّی٘ ،رجهٝ
وكی  ٚثیٍبٍ٘ی ثب عّٓ ضا شوط ٕ٘ٛز زض ٚالد زض یه ثط یٙس وّی ثبیس ٌفو وه٘ ٝهطیهٞ ٝجهَٛی ٘ه ٝتٟٙهب
ثیبٍ٘ط ؾم ٌٛتٕسٖ ایطاٖ زض جبیٍب ٜتبضیری ذٛز اؾو و٘ ٝكبٍ٘ب ٜؾهم ٌٛجبٔعه ٝی ایطا٘هی زض ٕٞه ٝی
ازٚاض تبضیری ذٛز اؾو ٘هطیب  ٚاـىبض ٘هطی ٝپطزاظاٖ عٛأُ ٌطا ضا ٔی تٛاٖ زض جهس َٚقهٕبض ٜی زٚ ٚ
ٔسَ قٕبض ٜی ز٘ ٚیع ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز
جذٍل ضوارُ ( :)2پارداینّای تَسعِ ًیافتگی ایزاى اس هٌظز ًظزیِ پزداساى عَاهلگزای ایزاًی
ردیف

ًظزیِ پزداس عَاهل گزا

پاراداین تَسعِ ًیافتگی

1

رفیع پَر

فزٌّگ استثذادی ٍ لَهی

2

هیالًی

تیسَادی عوَهی

3

جوال سادُ

هعایة اخاللی

4

ایشدی

خلمیات چاپلَساًِ

5

آل احوذ

غزب سدگی

6

ًزالی

خلمیات اًتماد ًاپذیز

7

رضا للی

ًخثِ کطی

8

ًگارًذُ

خط کطیذى رٍی علن

9

ًگارًذُ

فاسذ ضذى اًذیطوٌذاى

11

ًگارًذُ

جاهعِ ّثَطی
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فزٌّگ استثذادی ٍ لَهی

مدلشماره(2ن:پاردایمهایتواع ریاف؛گیایرانانمنیرریری پردانانعواملگرایایراری 

جاهعِ ّثَطی

جنریری پردانانایراریتلفیقگرا؛زض پبیبٖ ثٚ ٝاوبٚی ٘هطیب ٘هطی ٝپطزاظا٘ی ٔهیپهطزاظیٓ
و ٝعو ٜٚثط پبضازایٓ ؾبذتبض  ٚپبضازایٓ عبّٔیو ،ث٘ ٝمف عٛأُ ذبضجی زض تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی ایهطاٖ
 ٓٞتٛج ٝزاض٘س ٔ ٚعتمس٘س عو ٜٚثط ٔٛاضز ُٔطٚح ،ٝثبیس ثٚ ٝاوبٚی پبضازایٓ عٛأهُ ذهبضجی ،ثهٔ ٝابثهٝی
حٕو ٘هبٔی ثیٍبٍ٘بٖ ٘ ٚمف اؾتعٕبض  ٓٞتٛجٕٛ٘ ٝز  ٖ ٚضا ٛٔ ٓٞضز تجعی ٚ ٝتحّیُ لطاض زاز
 -4عّٕساضی زض وتبة ،چطا ایطاٖ عمت ٔب٘س  ٚؼطة پیف ضـو زضثبضٜی عُّ عمهت ٔب٘هسٌی ایهطاٖ
ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛی٘ٛیؿس «ٔٛا٘د تٛؾع ٚ ٝعٛأُ عمت ٔب٘سٌی زض ایطاٖ ،ثب ٘هطیٞٝهبی ٔتفهبٚتی تٛيهیح زازٜ
قس ٜاؾو ایٗ ٘هطیٞٝب ضا ٔی تٛاٖ ث ٝؾٌ ٝط ٜٚعٕسٞ ٚ ٜط ٌط ٜٚضا ث ٝؾ ٝزؾتٚ ٝجٕعبً ُ٘ه٘ ٝهطیه ٝزؾهتٝ
ثٙسی وطز ،و ٝعجبضتٙس اظ= ٌط ٜٚا ،َٚعٛأُ ذبضجی ضا ٔؿئ َٛعمت ٔب٘سٌی ٔیزا٘ٙهس ٌهط ٜٚز ،ْٚعبٔهُ
شٙٞی  ٚـطٍٙٞی  ٚقرهیتی ضا ٔؿئ َٛعمت ٔب٘سٌی ٔیقٕبض٘س ٌط ٜٚؾه ،ْٛثهط عبٔهُ التههبزی  ٚیهب
زلیك تط ثط ٔٙبؾجب تِٛیسی جبٔع ٝتىیٔ ٝیوٙٙس ٌط ٜٚا٘ -4 =َٚهطیٞٝبیی و ٝحّٕٝی اعطاة ث ٝایطاٖ ٚ
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پیسایف اؾوْ ضا ثَٛ ٝض ٔكرم تعییٗ وٙٙسٔ ٜیزا٘ٙس ٘ -5هطیٞٝبیی و ٝحٕو تطوبٖ ؾیبی ٔیب٘ٚ ٝ
ٔؽٞ َٛب ضا ٔ ٟٓتطیٗ عبُٔ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ث ٝقٕبض ٔی ٚض٘هس  -6 ٚؾهطا٘جبْ ٘هبٖ وه ٝؾهُّٝی
اؾتعٕبض ؼطة ضا ٔؿئ َٛپسیسٜی عمت ٔب٘سٌی ایطاٖ ٔیذٛا٘ٙس تٕبْ ایٗ ٘هطیٞٝهب عبٔهُ انهّی تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی ضا زضذبضج اظ جبٔعٔ ٝی زا٘ٙس ٌط ٜٚز ،ْٚعُّ عمت ٔب٘هسٌی ایهطاٖ ضا زض ٚجه ٜٛـطٍٙٞهی عبٔهُ
ـىطی  ٚاضظـٞبی ا٘ؿب٘ی ٔیزا٘س زض ایٗ ٌط٘ ٜٚیع ث ٝؾ٘ ٝهطی ٝاقبضٔ ٜیقٛز ٘هطیٝی ا ،َٚثب تبویس ثهط
إٞیو عٛأُ ـطٍٙٞیٔ ،عتمس اؾو و ٝزض جبٔعٝی ایطاٖ ٔٙبؾجب ـطٍٙٞی  ٚاجتٕهبعی ٚیهػٜای حهبوٓ
اؾو ؤ ٝب٘د اظ پیسایف ا٘سیكٞٝبی ٘ٛیٗ ،عمّی ،اثساعی  ٚذولیوٞبی ا٘ؿب٘ی ٔیقٛز ثَٛ ٝض ذونهٝ
ایٗ ـط ًٙٞیب ٘بظاؾو  ٚیب ٚیطاٖ ٌط اؾو ٘هطیٝی ز ،ْٚتٛؾعٝی جبٔع ٝضا ٔ ٌٛٙث ٝضقس عّٓ ٔیزا٘هس
ایٗ ٘هطی ٝثَٛ ٝض يٕٙی ٔٚؿتمیٓ ضقس تٕسٖ ٔعبنط ؼطة  ٚثطتطی ٖ ضا ٘ؿجو ث ٝتٕهسٖٞهبی قهطلی
٘بقی اظ پیسایف  ٚضقس عّٓ زضایٗ جٛأد ٔیزا٘س ٘هطی ٝؾ ،ْٛثط اضظـٞبی ا٘ؿب٘ی ٘ ٚمهف قرههیو ٚ
ضٚا٘كٙبؾی اجتٕبعی تىی ٝزاضز ٌط ٜٚؾ ،ْٛقبُٔ ٘هطاتی اؾو و ٝث ٝقىُٞبی ٔرتّؿ ثٚ ٝج ٝالتهبزی
ٙٔ ٚبؾجب تِٛیسی جبٔع ٝتىی ٝزاضز ایٗ قىُٞبی تِٛیسی عجبضتٙس اظ=  -4ـئٛزاِیؿٓ -5 ،ؾیؿتٓ لجیّٝای
 -6 ٚتِٛیس ؾیبیی ٞط یه اظ ایٗ ؾبذتبضٞبی التهبزی ث ٝعٛٙاٖ عّو انهّی عمهت ٔب٘هسٌی زض ایهطاٖ
ٔٛضز ٔوحه ٝلطاض ٌطـت ٝا٘س (عّٕساضی 6;-85 =46;: ،ثط ایٗ اؾبؼ ٔی تٛاٖ ٌفو وه ٝؾه ٝپهبضزایٓ،
اؾتعٕبض ،ـط٘ ًٙٞبِٔٛس  ٚقی ٜٛی تِٛیس ایّیبتی ٔٙجط ثٔ ٝؿبِ ٝی تٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی زض ؾهُح جبٔعه ٝی
ایطا٘ی قس ٜاؾو
 -5لبيی ٔطازی لبيی ٔطازی زض ؾ ٝجّس اظ وتبة ٞبیف ثٔ ٝؿبِ ٝتٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ
ٔعبنط پطزاذت ٝاؾو ا ٚزض وتبة زض پیطأ ٖٛذٛز ٔساضی ایطا٘یبٖ ،عبُٔ انهّی  ٚپهبضأتط انهّی تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی  ٚعمتاـتبزٌی جبٔعٝی ایطاٖ ضا ذٛز ٔساضی لّٕساز ٔیوٙس ٔ ٚی٘ٛیؿهس «تٛجه ٝثه ٝحىٔٛهو
اؾتجسازی ث ٝعٛٙاٖ عبُٔ انّی ؾیبؾی -اجتٕبعی ذٛزٔساضی ثٔ ٝعٙبی ٚحهس تهبْ ذٛزٔهساضی اؾهو
حىٔٛو اؾتجسازی یعٙی ذٛزوبٍٔی زض ضأؼ لسض ؾیبؾی  ٚذٛزوبٍٔی ،ذٛزٔساضیِ ٔؿتمط زض حبوٕیهو
ؾیبؾی اؾو جسایی حىٔٛو اؾتجسازی اظ ٔطزْ ٔ ٚطزْ اظیىسیٍط ایٗ ٘تیج ٝضا زضپهی زاضز وه ٝزض ٘ههبْ
اؾتجسازی جبٔع ٝـبلس اٞساؾ  ٚؼبیب اجتٕبعی  ٚعٕٔٛی ٔیٌطزز  ٚاظ جّٕ ٝثهٕٞ ٝهیٗ زِیهُ ،حىٔٛهو
اؾتجسازی ،حىٔٛو ضٚظث ٝضٚظ اؾو  ٚضٚظٔطٌی ضا ث ٝاتجبع ذٛز تحٕیُ ٔیوٙس زض ـمساٖ اٞساؾ عٕٔٛی ٚ
اجتٕبعی ٔطزْ ٘یع ـمٍ ٔی تٛا٘ٙس ث ٝاٞساؾ قرهی ذٛیف ثپطزاظ٘س تحمك چٙیٗ اٞساـی ثطای حىٔٛهو
ثٔ ٝعٙبی اؾتجساز ٚ ،ثطای ته ته ٔطزْ ثٔ ٝعٙبی ذٛزٔساضی اؾهو» (لبيهی ٔهطازی84-88 =46;< ،
لبيی ٔطازی ،زض وتبة زیٍطـ یعٙی اؾتجساز زض ایطاٖ ،عّو اُـ ٚ َٛظٚاَ ایطا٘یبٖ ضا اؾتجساز ٔیزا٘س،ا ٚزض
ایٗ ضاثُٔ ٝی٘ٛیؿس=« ث ٝعّو حبوٕیو اؾتجسازی ،ایطا٘یبٖ زض َه َٛتهبضید ذهٛز ،تحهو ؾهیُطٜی ظٚض
ظیؿت ٝا٘س ،ثٙبثطایٗ ٘بٌعیط ثٛزٜا٘س ذٛز ضا ثب ایٗ ٚيد ؾبظٌبض وٙٙس ظٚضٔساضی  ٚتؽّّت ؾیبؾی ثطای ٔهستی
ثیف اظزٞ ٚعاض  ٚپب٘هس ؾبَ٘ ،رؿتیٗ تبثیطی و ٝثهط ایطا٘یهبٖ زاقهو –زؾهو وهٓ تب ؾهتب٘ٝی ا٘مهوة
ٔكطَٚیو – پصیطـ ایٗ ٘ىت ٝثٛزو ٝحمیمو حبوٕیو ؾیبؾی ٕٞب٘ب ؾیُط ٜی ظٚض  ٚجع ایٗ ٘یؿو پؽ
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ایطا٘ی ظٚضٔٙسی ضا ؼبیو ذٛیف قٙبذت ٝاؾو ضاحتی ثطای ایطا٘ی ثب ظٚض تبٔیٗ قس٘ی ثٛز ٜاؾو چطا وهٝ
اٌط ضاحتی ثٔ ٝعٙبی تحمك ٕٝٞی ذٛاؾتٞ ٝب ثبقس زض جبٔعٝی تحو اؾتیوی اؾتجساز ،ظٚض ،عبُٔ انهّی
تحمك ٞط ذٛاؾتٝای اؾو زض ٚالعیو جبٔعٝی تحو اؾتیوی اؾتجساز ،ـمٍ عسٜی اٍ٘كو قٕبضی اظ ظٚض
ثطذٛضزاض٘س» (لبيی ٔطازی 487-48; =46<5 ،لبيی ٔطازی زض وتبة تأّٔی ثط عمت ٔب٘هسٌی ٔهب ،وهٝ
زض ٚالد ٘مسی ثط وتبة تأّٔی زضثبضٜی ایطاٖ اظ َجبَجبیی ٔیثبقس ٔعتمس اؾو ایطاٖ ظٔهیٗ ثهب تٛجه ٝثهٝ
ٚيعیو جؽطاـیبی ؾیبؾی ذٛز ٕ٘ی تٛا٘ؿت ٝاؾو زض ٔعطو یٛضـ الٛاْ ثیٍب٘ ٝلطاض ٍ٘یطز ،أب ثب تٛج ٝثٝ
زائٕی ثٛزٖ  ٚتجبٚظ ٔیثبیؿو ا٘سیكٝای اظ ٔسیطیو ثحطاٖ پیسا ٔیوطز تب ثتٛا٘س زضزِ يعؿ َجیعی ذٛزضا
ثب ذط اِسٚای اضازٜی ٔعُٛؾ ث ٝلسض زضٔبٖ وٙس ثٙبثطایٗ اؾتجساز زض ایٗ جبٔع ٝضقهس وهطز  ٚثٕهط زاز ٚ
ثطای ٕٞیك ٝثبظتِٛیس ٔی قٛز اظ َطـی ٔؿبِ ٝی ٟٔبجط ایطا٘یبٖ اظایطاٖ ،ثٚ ٝاؾُٝی اؾتجساز زاذّهی ٚ
یب تؿریطٌطی ذبضجی ثٛز و ٝظٔی ٝٙی ا٘حُبٌ ایطاٖ ضا ـطاٚ ٓٞضز  ٕٝٞی ایٗ عٛأُ زض وٙهبض یىهسیٍط
لطاض ٌطـتٙس  ٚتٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ضا ضلٓ ظز٘س» (لبيی ٔطازی46<-477 =46;9 ،
َ -6جبَجبیی ؾیس جٛاز َجبَجبیی زض وتبة زیجبچٝای ثط ٘هطیٝی ا٘حُبٌ ایطاٖ ،ضاجد ثه ٝا٘حُهبٌ
ایطاٖ ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛی٘ٛیؿس= «زض٘هبْ ؾُّٙتی ذٛزوبٔٝی ایطاٖ ،قب ٜزضضأؼ ٞطْ لسض  ٚزض وب٘ ٖٛؾبذتبض
اجتٕبعی وكٛض لطاض زاضز ٕٝٞ ٚی ٘یطٞٚب ٙٔ ٚبؾجب ٖٞب ثط حٔ َٛحٛض جبشثٝی وب٘ ٖٛؾُّٙو نهٛض
ٔیٌطـو ظیطا ،زاضای ـط ٜایعزی اؾو ؾبذتبض اجتٕبعی  ٚؾبذتبضؾیبؾی ،ثب پبضازایٓ ـط ٜایعزی ،ثعضٌتهطیٗ
ٔب٘د تٛؾع ٝیبـتٍی زض یه جبٔعٔ ٝحؿٛة ٔی قهٛز (َجبَجهبیی 768 =46;< ،ؾهیسجٛاز َجبَجهبیی زض
ازأ ٝزض وتبة ٘هطیٝی حىٔٛهو لهب٘ ٖٛز ض ایهطاٖ ،عّهُ ا٘حُهبٌ ایهطاٖ زض عههط لبجبضیه ٝضا اظ ٔٙههط
ؾیبؾؤساضاٖ٘ ،هطی ٝپطزاظاٖ  ٚؾیبحبٖ ایٗ عهطٛٔ ،ضز تفؿیط  ٚتسٚیٗ لطاض ٔیزٞهس ٚی ثهب تٛيهیحی
زضثبضٜی عُّ  ٚاؾجبة قىؿو ایطاٖ زض جًٞٙبی ایطاٖ  ٚضٚؼ ،ؾبذتبض لهسض ٙٔ ٚبؾهجب زض ٖٚزضثهبض
تٟطاٖ ضا اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٖٞب ٔیزا٘س ٔ ٚی٘ٛیؿس= «أط زیٍطی و ٝزض ایٗ قىؿو عبُٔ ٕٟٔی ثه ٝقهٕبض
ٔیضـو  ،عیبقی قب ،ٜؼفّو قبٞعازٌبٖ  ٚزٚئیو أطاه  ٚزضثبضیبٖ ثهٛز» (َجبَجهبئی555-555 =46<5 ،
َجبَجبیی زضٔمبْ ٘تیجٌ ٝیطی اظ ثحد ذٛز ث ٝایٗ ٘ىتٝی اؾبؾی اقهبضٔ ٜهیوٙهس «وه ٝایطا٘یهبٖ ٞطٌهع
زضیبـو ضٚقٙی اظ تٕبیع ٔیبٖ ٚيد  ٚقرم پیسا ٘ىطز٘س  ٚاظ ایٗ ضٞ ٚط ٌب ٜاظ ؾهتٓ حىهٔٛتی ثه ٝؾهتٜٛ
ٔی ٔس٘س ،ث ٝجبی تؽییط ٚيد ،تؽییط قرهی ضا وبـی زیس ٜا٘س اٌط ایطا٘یبٖ زضیبـو ضٚقٙی اظ تٕهبیع ٔیهبٖ
«ٚيد» « ٚقرم» پیسا وطز ٜثٛز٘س ،تطزیسی ٘یؿو و ٝتٛا٘ؿت ٝثٛز٘هس تهبو ٖٛٙزٌطٌه٘ٛی عٕهسٜای زض
اٚيبع ذٛز ثسٙٞس  ٚأطٚظٞ ،یس یه اظ ُّٔ ٔتٕس٘ٝی ز٘یب ث ٝپبیٝی تطلی ایطاٖ ٕ٘یضؾیس» (َجبَجهبیی،
 665 -665 =46<5أب ٔتبؾفب٘ ٝزض َ َٛتبضید ایٗ ؾطظٔیٗٔ ،طزٔب٘ف ٞطٌع ث ٝایٗ تؽییط تٛج٘ ٝىطز٘س
 -7ؾطیداِمّٓ ؾطید اِمّٓ زض وتبة التساضٌطایی ایطاٖ زض عٟس لبجبض ،عّو ا٘حُهبٌ  ٚظٚاَ ایهطاٖ زض
ایٗ عٟس ضا التساضٌطایی ٔیزا٘س ا ٚزض ایٗ ضاثُٔ ٝی٘ٛیؿس « ثطای ایطا٘ی ثؿیبض ؾرو ثٛز ٜتب ثب ظحٕو ٚ
وٛقف ٚـىط ثتٛا٘س جبیٍبٞی ثطای ذٛز تعطیؿ  ٚتجییٗ وٙس ثٟط ٜثطزاضی اظ ضا٘وٞبی ؾیبؾی  ٚالتهبزی
پبیٝی لسض  ٚؾیبؾهو ایطا٘ه ی اؾهو التهساضٌطایی ،قهٟط٘ٚس ضا تٙجهُ ٚ ٚاثؿهت ٝثه ٝزِٚهو ثهبض ٚضزٚ ٜ
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اؾتعسازٞبی ا ٚضا پبیٕبَ ٔیوٙس ظیطا وبـی اؾو ایٗ قٟط٘ٚس اظ اقربل وّیسی یهه ؾیؿهتٓ التهساضٌطا
تعطیؿ ٚتٕجیس وٙس  ٚاـىبضقبٖ ضا تأییس ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜكط زٞس  ٚث ٝایهٗ تطتیهت ذهٛز ضا نسضنهس زض اذتیهبض
ؾیؿتٓ لطاض زٞس چٙیٗ اٞتٕبٔی ٘ ٝترهم ٔیذٛاٞسٔ ٝ٘ ،بَ ٝ٘ ،أىب٘ب  ٝ٘ ،ـىهط٘ ،ه ٝظحٕهو ٘ ٚهٝ
ثیذٛاثی اٌط ـطز حبيط ثبقس ثٞ ٝط لیٕتی اظ قب ٚ ٜاَطاـیبٖ ا ٚحٕبیو وٙس  ٚاـىبض  ٚؾیبؾوٞبی ٖٞهب
ضا ٘كط زٞس ،أىب٘ب ـطاٚا٘ی اعٓ اظٔؿتٕطی ّٔ ،ه  ٚپؿوٞبی ازاضی  ٚؾیبؾهی زض اذتیهبض ا ٚلهطاض ٔهی
ٌطـو زض ایٗ ؾبذتبض ؾیبؾی ،ان َٛـىطی ،ا٘سیكٙٔ ،ٝبـد جبٔعٔ ،ٝهبِح ّّٔی ،عمو٘یهو ،زٚض ا٘سیكهی،
یٙسٍ٘ ٜطی ٔ ٚحبؾجٝی ؾٛز  ٚظیبٖ جبٔع ٝاظ ٔیبٖ ٔهیضٚز اِجته ٝایهٗ ذهبل ایطا٘یهبٖ ٘یؿهو زض ٞهط
ٔحسٚزٜی جؽطاـیبیی ٚزض ٔیبٖ ٞطّٔتی و ٝچٙیٗ ؾهبذتبضی ٚجهٛز زاقهت ٝثبقهس ،پهی ٔهسٞبی ٖ ظٚاَ
اضظـٞبی ا٘ؿب٘ی ،اذولی ٚـىطی ذٛاٞس ثٛز» (ؾطید اِمّٓ 456-457 =46<5 ،ا ٚزض ازأٔ ٝهی ٘ٛیؿهس
«أب زض ٔٙهٝٔٛی التساضٌطایی عٟس لبجبض ،ثب ثطٚظ ثٗ ثؿو ،قطایٍ التهساضٌطایی ٚذّهك ٚذهٛی اؾهتجساز،
ثب٘بتٛا٘ی ٘رجٍبٖ زض حُ  ٚـهُ ٘بؾبظٌبضیٞبی زیٗ  ٚتجسز  ٚیب اؾوْ ؾیبؾی ثب ِیجطاِیؿهٓ ،تًهبزٞبی
عٕٔٛی پیسا وطز ٜزض اٚاذط عٟس لبجبض وكؿ ٘فو زض ایطاٖ ظٔیٞٝٙبی زِٚتی تط قسٖ التهبز ضا ـطا ٓٞوطز
ٔ ٚب٘د اظ قىُ ٌیطی ثرف ذهٛنی لسضتٕٙس زض ٔمبثُ زِٚتی ٘بظط ٘ ٚبظٓ ٌطزیس ثَٛ ٝض و ٝثبیهس ٘فهو
التساضٌطایی ایطا٘ی ضا تمٛیو وطز» (ؾطید اِمّٓ 467 =46<5،ثٙبثطایٗ ؾبذتبض التساضٌطایب٘ ،ٝتًبز ٔیبٖ زیٗ
 ٚتجسز  ٚنس اِجت٘ ٝبتٛا٘ی ٘رجٍبٖ زض حُ ایٗ تًبز ٕٞ ٚنٙیٗ زِٚتهی قهسٖ التههبز ظٔیٙه ٝی تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی ایطاٖ ضا ـطاٚ ٓٞضز٘س
 -8ظیجب ووْ ظیجب ووْ زض وتبة ٔب چٍٔ ٝ٘ٛب قسیٓ ،عُّ عمت ٔب٘سٌی ایطاٖ ضا زض ؾِٛٔ ٝفه ٝشوهط
ٔیوٙس زض ِٔٛفٝی ا« ،َٚعمت ٔب٘سٌی جبٔعٝی ایطاٖ اظ ٘هط زوتط ظیجب وهوْ ،قهطایٍ الّیٕهی اؾهو»
ایكبٖ ٔی٘ٛیؿس« ،قطایٍ الّیٕی ایطاٖ پطاوٙسٌی اجتٕبعب اؾىبٖ یبـت ٝضا ؾجت ؾهبظ قهس پطاوٙهسٌی ٚ
زٚضٜی اجتٕبعب اظ یه ؾ ٚ ٛقطایٍ ؾرو جؽطاـیبیی اظ ؾٛیی زیٍط ثبعد قهس٘س وه ٝؾهُح تِٛیهسا
وكبٚضظی زض ایطاٖ پبییٗ ٔب٘س ٚ ٜعٕستبً اظ حس ثطاٚضزٖ ٘یبظٞبی ٔهطـی ذٛز تِٛیس وٙٙسٌبٖ ـطاتط ٘هطٚز»
(ظیجب ووْ 454-456 =46;9 ،زوتط ظیجب ووْ زض ٔ ِفٝی ز« ،ْٚعبُٔ عمت ٔب٘سٌی  ٚتٛؾهع٘ ٝیهبـتٍی
جبٔعٝی ایطاٖ ضا تٕطوع لسض زض زؾو حىٔٛو ٔیزا٘س» أ ٚهی٘ٛیؿهس=« پطٚـؿهٛض ِٕجته ٖٛزض اثهطـ
پیطأ ٖٛایطاٖ لطٚ ٖٚؾُی ٘مف ة ضا ثب ٚي ٛثیكتطی ٘كبٖ ٔیزٞس ث ٝاعتمبز ا ،ٚیىی اظ ؼٙی تهطیٗ
جٙجٞٝبی ٘ٛقتٞٝبی ؾیبؾی ایطا٘یبٖ زض ٖ عهط ٔطث ٌٛث٘ ٝمف حىٔٛو زض أهط تٟیهٝی ة  ٚثیهبضی
اؾو» أبظیجب ووْ ،زض ِٔٛفٝی ؾ« ،ْٛعّو عمت ٔب٘سٌی  ٚتٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی ایهطاٖ ضا ذبٔٛقهی
چطاغ عّٓ شوط ٔیوٙس» ا ٚزض ایٗ ضاثُٔ ٝی٘ٛیؿس= «ؾٛاَ اؾبؾی ایٗ اؾو اـ َٛیهب ا٘حُهبٌ عّٕهی زض
ٔیبٖ ٔؿّٕیٗ اظ چ ٝظٔب٘ی قطٚع قس؟ پبؾد زلیك ٖ اؾو وٕ٘ ٝیتٛا٘یٓ زؾو ثط ضٚی یهه ٔمُهد ثهٝ
نٛض ؾبَ ٔعیٗ  ٚیب ضٚیساز یب تحٔ َٛكرهی ثٍصاضیٓ  ٚثٍٛییٓ اظ ایٗ ٘مُ ٚ ٝیب اظ ایٗ تبضید ثٛز وهٝ
ا٘حُبٌ عّٕی ٔؿّٕیٗ ؼبظٌطزیس ث٘ ٝهط ٔیضؾس و ٝنحیح ٖ ثبقس و ٝثٍٛییٓ ٔجٕٛعٝای اظ عٛأهُ
ث ٝتسضیج زؾو ث ٝزؾو یىسیٍط زاز٘س  ٚزض ٟ٘بیو ٖ پیف وؿٛتی ٚضٞجطی عّٕی ٔؿّیٕٗ زض جٟهبٖ ضا
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اظ ثیٗ ثطز٘س ایٗ تحٛال ٘ ٝیه قج ٝثٚ ٝجٛز ٔس  ٝ٘ ٚنطـبً ٔعّ٘ ٚ َٛتیجٝی یه عبٔهُ ثهٛز ًٔهبـبً
ایٗ و ٝایٗ اـ َٛزض یه پٟٝٙی ظٔب٘ی نٛض ٌطـو و ٝثیف اظ یه لطٖ ث ََٛ ٝا٘جبٔیس» (ظیجب وهوْ،
 555 -556 =46;9أب زض تحّیُ ؾ ،ْٛو ٝذطیٗ تحّیُ ٘یع ٔی ثبقس ثبیس ٌفو ٘هطیه ٝپهطزاظاٖ تّفیهك
ٌطا ٔجٕٛعٝای اظ عٛأُ ضا زض پبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ زذیُ ٔیزا٘ٙس ٔ ٚعتمس٘س و ٝثبیس ؾیؿتٕی ٚ
ٔجٕٛع ٝای ا٘سیكیس اتفبلب ایٗ تفىط ث ٝتفىط جبٔع ٝقٙبذتی ٘عزیه اؾو  ٚانو تحّیُ جبٔع ٝقهٙبذتی
یه تحّیُ چٙس ثعسی ٔ ٚجٕٛع ٝای ،أب ثب عبُٔ ٔؿٍّ ٔی ثبقس ثٞ ٝط حبَ ٘هطی ٝپطزاظاٖ تّفیك ٌطای
ایطا٘ی زض ایٗ ظٔی ،ٝٙعُّ ٔرتّفی جٟو پبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ  ،اضائٔ ٝهیزٙٞهس اِٚهیٗ
٘هطی ٝپطزاظ ایٗ ٌط ٜٚعّٕساضی ثٛز ؤ ٝعتمس اؾو پبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ ضا ثبیس زض ؾٝ
ِٔٛف ٝوٙىبـ ٕ٘ٛز اِٚیٗ ِٔٛف ،ٝعبُٔ ذبضجی اؾو ،وه ٝایهٗ ٔؿهأِ ٝضا ثبیهس زض یهٛضـٞهبی ذهبضجی ،
حٕو ثیٍبٍ٘بٖ ٘ ٚمف اؾتعٕبض جؿتجٕٛ٘ ٛز زٔٚیٗ ٔ ِف ،ٝعبُٔ ـطٍٙٞی اؾو،و ٝعّو ایٗ ٔؿبِ ٝضا
ثبیس زض ـط ًٙٞؼیط ِٔٛس  ٚـط٘ ًٙٞبظای جبٔع ٝی ایطا٘ی وكؿ ٕ٘ٛز أب ؾٔٛیٗ ِٔٛف ،ٝعبُٔ التههبزی
اؾو ،و ٝعّو ایٗ ٔؿبِ ٝضا ثبیس زض ؾیؿتٓ لجیّ ٝای  ٚلٔٛی جبٔع ٝی ایطاٖ  ٚ ،قی ٜٛی تِٛیس ـئٛزاِی ٚ
ؾیبیی ایٗ ازٚاض جؿتجٕٛ٘ ٛز زٔٚیٗ ٘هطی ٝپطزاظ ایٗ ٌط ،ٜٚلبيی ٔطازی اؾو و ٝپبضازایٓ ٞبی تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ ضا زض ز ٚوبضٚیػ ٜتمؿیٓ ثٙسی ٔیٕ٘بیس اِٚیٗ وبضٚیػ ،ٜذٛزٔساضی ایطا٘یبٖ اؾهو،
و ٝلبيی ٔطازی ٔعتمس اؾو عّو ٖ ضا ثبیس زض ـطٙٞهً اؾهتجسازی حهبوٓ ثهط جبٔعه ٝی ایهطاٖ زیهس ٚ
ٍ٘طیؿو أب زٔٚیٗ وبضٚیػ٘ ،ٜهبْ اؾتجسازی اؾو ،ایٗ ؾبذتبض ؾیبؾی ضیك ٝزض ظٚضٔساض ایطا٘یبٖ زاضز ظیطا
ٟ٘ب ٔطزٔب٘ی ٞؿتٙس وٕٞ ٝیكَ ٝطـساض وؿی ٞؿتٙس و ٝظٚض زاضز  ٚحبوٕیو ؾیبؾهی  ٚالتهساض جبٔعه ٝضا
ضٞجطی ٔیوٙس ؾٔٛیٗ ٘هطی ٝپطزاظ تّفیك ٌطاَ ،جبَجبیی اؾو ایكبٖ ٔعتمس اؾو پهبضازایٓ ٞهبی تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی ایطاٖ ضا ٔیتٛاٖ زض ز ٚپبضأتط ثیبٖ وطز اِٚیٗ پبضأتط٘ ،هبْ ؾُّٙتی ذٛزوبٔ ٝاؾو ایٗ پهبضأتط
ضیك ٝزض ـط ًٙٞجبٔع ٝی ایطا٘ی زاضز ؤ ٝیٌٛیسٔ ،مبْ قب ،ٜـط ٜایعزی زاضز  ٚقب ٜظُ اهلل اؾو زٔٚیٗ
پبضأتط٘ ،جٛز لب٘ ٖٛاؾو ،ظیطا ،وٙكٍطاٖ جبٔع ٝزض ٘جٛز لب٘ ،ٖٛثه ٝجهبی تؽییهط ٚيهد ثه ٝتؽییهط قهرم
ٔی ا٘سیكٙس زض ٚالد ثطای ایٗ وٙكٍطاٖ تٕبیع ٔیبٖ ٚيد  ٚقرم ٛٙٞظ ٟ٘بزی٘ ٝٙكهس ٜاؾهو چٟهبضٔیٗ
٘هطی ٝپطزاظ ایٗ ٌط ،ٜٚؾطید اِمّٓ اؾو ایكبٖ پبضازایٓ ٞبی تٛؾع٘ ٝیهبـتٍی جبٔعه ٝی ایهطاٖ ضا زض ؾهٝ
عبُٔ تمؿیٓ ثٙسی ٔی وٙس اِٚیٗ عبُٔ،التساضٌطایی اؾو ؾطید اِمّٓ ٔعتمس اؾهو ایهٗ ٔؿهبِ ٝعّهو زض
ـط ًٙٞجبٔع ٝی ایطا٘ی زاضز ایطا٘یب٘ی ؤ ٝی ذٛاٙٞس ثس ٖٚظحٕو  ٚتوـ  ٚنطـبً ثب تٕجیهس لهسض ثهٝ
ذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز ثطؾٙس زٔٚیٗ عبُٔ ،تًبز ٔیبٖ زیٗ  ٚتجسز اؾو عّو ایٗ أط ایٗ اؾو و٘ ٝرجٍبٖ
جبٔع ٝی ایطا٘ی ٘تٛا٘ؿتٙس ٘بؾبظٌبضی ٞبی ٔیبٖ زیٗ  ٚتجسز ضا حُ وٙٙس ؾهٔٛیٗ عبٔهُ ،زِٚتهی قهسٖ
التهبز اؾو و ٝایٗ ٔؿأِ ٝضیك ٝزض ٔؿبِ ٝی ٘فو  ٚعسْ قىٌُیطی ثرهف ذهٛنهی لسضتٕٙهس اؾهو
پٙجٕیٗ ٘هطی ٝپطزاظ تّفیك ٌطا ،ظیجبووْ اؾو ایكبٖ  ٓٞپبضازایٓ ٞبی تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایهطاٖ ضا
زض ؾِٛٔ ٝف ٝتمؿیٓ ثٙسی ٔی وٙس اِٚیٗ ٔ ِف ،ٝقطایٍ الّیٕی ایطاٖ اؾو عّهو ایهٗ ٔؿهأِ ٝضا ثبیهس زض
پطاوٙسٌی اجتٕبعب ،قطایٍ ؾرو جؽطاـیبیی  ٚپبییٗ ثٛزٖ ؾُح تِٛیس وكبٚضظی جؿتجٕ٘ ٛهٛز زٔٚهیٗ
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ٔ ِف ،ٝتٕطوع لسض زض زؾو حىٔٛو،و ٝثبیس ٌفو ایٗ ٔؿأِ ٝضیك ٝزض ٘مف حىٔٛو زض أط تٟیهٝی ة
زاضز ؾٔٛیٗ ِٔٛف ،ٝذبٔٛقی چطاغ عّٓ اؾو عّّو ایٗ ٔؿبِ ٝضا ثبیس زض ٔمبَد ٔرتّؿ تهبضیری جؿهتجٛ
ٕ٘ٛز ث٘ ٝهط ٔیضؾس و ٝاٌط عو ٜٚثط پبضازایٓ ٞبی ؾبذتبض  ٚوٙف ،پهبضازایٓ عبٔهُ ذهبضجی ضا پهبضازایٓ
عمت ٔب٘سٌی تهٛض وٙیٓ ،زض ایٗ نٛض جبٔع ٝی ایطا٘ی ،یه جبٔع ٝی ؾبظقٍط ٔحؿٛة ٔیقٛز ظیهطا
ٚلتی جبٔع ٝی ایطا٘ی زض ازٚاض ٔرتّؿ ثب قىؿو ٔٛاجٔ ٝی قٛز ،زض ثطاثط قىؿو  ٚؼّجٝی ٟٔبجٕبٖ ضاٜ
ؾبظـ زض پیف ٔیٌیطز زض ٚالد ایٗ ؾبظقٍطی جبٔع ٝضا اظ وٙف ٔتمبثُ اجتٕبعی ٘بة  ٚیب ثه ٝعجهبضتی
وٙف ٔتمبثُ اجتٕبعی ٚالعی تٟی ٔیوٙس ایٗ ؾبظقٍطی اـطاز جبٔع ٝضا ٘ه ٝتٟٙهب تجهسیُ ثه ٝوٙكهٍطاٖ
ُٔید  ٚـطٔب٘جطزاض ٔیوٙس ثّىٖٞ ٝب ضا تجسیُ ث ٝوٙكٍطا٘ی چبپّٛؼ ٔ ٚتّٕك ٔیوٙس تب تٟٙهب زض ؾهبیٝی
اَبعو  ٚـطٔب٘جطی تعبِی یبثٙس ثٙبثطایٗ زض یه ٌهعاضٜی وّهی ثبیهس ٌفهو وه ٝجبٔعهٝی ؾبظقهٍط یهه
جبٔعٝی ٔٙفعُ ،ثی اضازٔ ،ٜؿتجس ،ذٛزٔساضٟٔ ،بجط ـطؾؤ ،تٕطوع ُّٔم ٚ ٝؾطاؾط اظ تًبز اؾو ٘هطیب
 ٚاـىبض ٘هطی ٝپطزاظاٖ تّفیك ٌطا ضا ٔی تٛاٖ زض جس َٚقٕبضٜی ؾٔ ٚ ٝسَ قٕبضٜی ؾ٘ ٝیع ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز
جذٍل ضوارُ ( :)3پارداینّای تَسعِ ًیافتگی ایزاى اس هٌظز ًظزیِ پزداساى تلفیكگزای ایزاًی
ردیف

ًظزیِ پزداس تلفیك گزا

پاراداین تَسعِ ًیافتگی

1

سیثا کالم

ضزایط اللیوی ،توزکش لذرت ٍ افَل علن

2

لاضی هزادی

ضزایط استثذادی ،خَدهذاری فزدی،ضعف طثیعی

3

طثاطثائی

فز ایشدی ،جٌگ ّای تی پایاى  ،تعارضات اهزا ٍ درتاریاى ٍ عذم توایش هیاى ٍضع ٍ ضخص

4

سزیع الملن

التذار گزایی ،التصاد تک هحصَلی ،کٌص گزاى هتولك ٍ تضاد سٌت ٍ تجذد

5

علوذاری

عَاهل اجتواعی  ،التصادی  ،فزٌّگی ،سیاسی ٍ خارجی

6

ًگارًذُ

تیگاًگی سیاسی ،تیگاًگی ٍطٌی ،تیگاًگی لاًًَی ،تیگاًگی هلی ٍ تفکز لَم گزایی

7

ًگارًذُ

هجلس سفارضی ،هطثَعات ٍاتستِ ،احشاب سفارضی ٍعذالت سفارضی

8

ًگارًذُ

اًتخاتات غیز ضفاف ،لَاًیي تواهیت خَاُ ،لَاًیي استصَاتی ٍ ًمذ هذاحاًِ

9

ًگارًذُ

ضْزًٍذاى تی تفاٍت ،حمَق ضْزًٍذی سفارضی

11

ًگارًذُ

جاهعِ ی ساسش گز
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ضزایط اللیوی ،توزکش لذرت ٍ افَل علن







جاهعِی ساسش گز


بحث و نتیجهگیری

زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝز٘جبَ ٖ ثٛزیٓ تب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘هطیب ٘هطی ٝپطزاظاٖ ایطا٘ی ،پهبضازایٓ ٞهبی تٛؾهعٝ
٘یبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ  ،ضأٛضز وٙسٚوب ٚلطاض زٞیٓ ،و ٝثط ایٗ اؾبؼ ثیؿو  ٚیه ٘هطی ٝپهطزاظ ُٔهط
قس ٘هطیب ٖٞب ضا زض ؾ ٝزؾت ٝتمؿیٓ ثٙسی ٕ٘ٛزیٓ ٌط ٜٚا٘ ،َٚهطی ٝپطزاظا٘هی ٞؿهتٙس وه ٝپهبضازایٓ
تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطٖ ضا ؾبذتبض جبٔع ٝی ٖ ٔی زا٘ٙس ایٗ ٘هطی ٝپطزاظاٖ ضا ٘یهع ٔهی تهٛاٖ ثه ٝزٌ ٚهطٜٚ
تمؿیٓ ثٙسی ٕ٘ٛز ٌط ٜٚا٘ ،َٚهطی ٝپطزاظاٖ ؾبذتبضٌطای ؾطٔبی ٝایی ٞؿتٙس ٌطٞٚی وهٔ ٝعتمهس ٞؿهتٙس
پبضزایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ ضا ثبیس زض ِٔٛفهٞ ٝهبیی ٕٞب٘ٙهس ،عهسْ ضقهس ؾهطٔبی ٝزاضی ،عهسْ
ا٘جبقو ؾطٔبی ،ٝضقس ٘بلم ؾطٔبی ٝزاضی  ٚیب وٕجٛز عٛأُ تِٛیس جؿتجٕٛ٘ ٛز ٌط ٜٚز٘ ،ْٚهطی ٝپطزاظاٖ
ؾبذتبضٌطای اؾتجسازی ٞؿتٙسٌ ،طٞٚی ؤ ٝعتمس ٞؿتٙس پبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ ضا ثبیس زض
ِٔٛفٞ ٝبیی ٕٞب٘ٙس ،ؾبذتبض اؾتجسازی ،اؾتجساز ؾبالضی ،ثبظتِٛیس اؾهتجساز  ٚقىؿهو انهوحب جؿهتجٛ
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ٕ٘ٛز ثَٛ ٝض وّی ،ایٗ ٘هطی ٝپطزاظاٖ ٔعتمس٘س ،ؾبذتبض التساضٌطیب٘ ٚ ٝعهسْ ضقهس ؾهطٔبی ٝزاضی زض ایهٗ
ؾبذتبض ،عّو  ٚعُّ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ٔحؿٛة ٔی قٛز ٘ن ٝثبعد پیسایف ِٔٛفٞ ٝبی التساضٌطایب٘ٝ
زض جبٔع ٝی ایطاٖ قس ،تٕطوع التهبزی  ٚؾیبؾی ،ؾبذتبض ـطٍٙٞهی ضقهس ٘بیبـتهٕٞ ٚ ٝنٙهیٗ يهعؿ زض
یبزٌیطی اظ جٛأد ٔٛـك ثٛز ٜاؾو أب ٘ن ٝو ٝثبعد عسْ تىهٛیٗ ٘ههبْ ؾهطٔبی ٝزاضی زض ایهطاٖ قهس،
٘بأٙی ثٛز  ٚعّو ٖ  ٓٞتطؼ اظ ٔهبزض ٜی أٛاَ تٛؾٍ وبضٌعاضاٖ اؾتجساز ثهٛز ٜاؾهو اظ ایهٗ ٘هطیهٝ
پطزاظاٖ ثبیس ث ٝاقطؾ ،وبتٛظیبٖ ،ظاز اضٔىی ،ؾیؿٌٛ ،زضظی ،پیٕبٖٛٔ ،ثمیٚ ،ايحی  ٚؼٙهی ٘هػاز اقهبضٜ
وطز ٌط ٜٚز٘ ،ْٚهطی ٝپطزاظا٘ی ٞؿتٙس و ٝپبضازیٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ضا عبّٔیهو ٔهی زا٘ٙهس ایٗ ٘هطیهٝ
پطزاظاٖ ٔعتمس٘س وٙف وٙكٍطاٖ جبٔع ٝی ایطا٘ی ،ثبعد تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔعٝی ایطاٖ قس ٜاؾو اظ اٞهٓ
ایٗ عٙبنط ـطٍٙٞی ،ثبیس ث ٝذّمیب ایطا٘یبٖ ،ذبن ،ٝثهیؾهٛازی عٕهٔٛی ،ثیٍهبٍ٘ی ثهب تهبضید ،حمیمهو
ٌطیعی ،ضیبوبضی حؿبز  ،ؼطثعزٌی٘ ،رج ٝوكیٙٔ ،جی َّجی  ٕٝٞ ٚچیعزا٘ی ایطا٘یبٖ اقبض ٜوطز اظ ایٗ
٘هطی ٝپطزاظاٖ ثبیس ث ٝضـید پٛضٔ ،یو٘ی َ ،احٕس ،جٕبِعاز ،ٜایعزی ،ضيبلّی ٘ ٚطالی اقهبض ٜوهطز ٌهطٜٚ
ؾ٘ ،ْٛهطی ٝپطزاظا٘ی ٞؿتٙس و ٝپبضازایٓ تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ضا تّفیمی ٔی زا٘ٙس ٔٙهٛض اظ تّفیك ٌطایبٖ،
٘هطی ٝپطزاظا٘ی ٞؿتٙس و ٝعو ٜٚثط ِٔٛفٞ ٝبیی ٕٞب٘ٙس ؾبذتبض  ٚعبّٔیو ،ث ٝعٛأُ ذهبضجی ثهٔ ٝابثهٝی
حٕو ٘هبٔی ثیٍبٍ٘بٖ ٘ ٚمف اؾتعٕبض زض تٛؾع٘ ٝیبـتٍی جبٔع ٝی ایطاٖ  ٓٞتٛج ٝزاض٘س اظ ایٗ ٘هطیهٝ
پطزاظاٖ ثبیس ث ٝعّٕساضیَ،جبَجبیی ،لبيی ٔطازی ،ظیجب ووْ ٚؾطید اِمّٓ اقبض ٜوطز ثهط ایهٗ اؾهبؼ زض
یه ـطاتحّیُ ثبیس ٌفو و ٝجبٔع ٝی ایطاٖ ٕٞبض ٜزض ؾبحب جبٔع ٝی یه عمّی ،جبٔعه ٝی ؾبظقهٍط ٚ
جبٔع ٝی ٞجَٛی زض ٘ٛؾبٖ ثٛز ٜاؾو و ٝایٗ ٘ٛؾبٖ ثؿتٍی ثه ٝضٚاثهٍ ٙٔ ٚبؾهجب ٔٛجهٛز زض جبٔعهٝ
زاقت ٝاؾو ظیطا ٞط ٔٛلد جبٔع ٝضاْ ثٛز ٜاؾو قب ٜزض اٚج یه عمّی ـطٔبٖ ٔی ضا٘س ٜاؾو ٞ ٚط ٔٛلهد
جبٔع٘ ٝب ضاْ ثٛز ٜاؾو٘ ،هبْ یه عمّی زض جبٔع ٝضا ٜؾبظـ ضا زض پیف ٔی ٌطـت ٝاؾو وه ٝزض ؾهبی ٝی
ایٗ ؾبظـ ثٞ ٝجٔ ٌٛیضؾیس زض ٚالد اظ تٕبٔی تٕسٖ ،تهبضید  ٚـطٙٞهً ذهٛزـ تٙهعَ پیهسا ٔهیوهطز
ثٙبثطایٗ ٘هطیب جبٔعٝی یه عمّی ،جبٔع ٝی ؾبظقٍط  ٚجبٔع ٝی ٞجَٛی ٘ ٝتٟٙب ث ٝنٛض ٔجعا ثّىٝ
ث ٝنٛض ٕٞؿ ٚ ًٙثطاثط زض جبٔعٝی ایطا٘ی تجّٛض یبـت ٝاؾو أب ث ٝضاؾتی ضا ٜضٞبیی جبٔعٝی ایهطاٖ اظ
ایٗ پبضازایٓٞبی ٔٙحٍ  ٚعمت ٔب٘س ٜچیؿو؟ ث٘ ٝهط ٔی ضؾس ش ٗٞوٙكٍطاٖ ایطا٘هی  ٚجبٔعه ٝی یهه
عمّی ایطاٖ ،جبٔعٝی ٞجَٛی ایطاٖ  ٚجبٔع ٝی ؾبظقٍط ایطاٖ ،ثبیس چٟبض ٔطحّه ٝـىهطی  ٚشٙٞهی ضا ثهٝ
نٛض ٔتٛاِی  ٚپی زض پی َی ٕ٘بیس اِٚیٗ ٔطحّ ،ٝعجٛض اظ پبضازایٓ لهٌ ْٛطایهی ثه ٝپهبضازایٓ قهٟط٘ٚسی
اؾو زض ٚالد ثبیس ٌفو و ٝلٔٛیو یه ٘ٛع عبُٔ قٙبذو اؾو  ٚـی ٘فؿ ٝثس ٘یؿو أب تفىط لٔٛیتی زض
ز٘یبی ٔسضٖ لبثُ لج٘ َٛیؿو ظیطا زاَ ٔطوعی لٔٛیو ثطتطی ٘ػازی ثهب زاَ ٔطوهعی قهٟط٘ٚسی یعٙهی
ثطاثطی اـطاز ثب  ٓٞزض تعبضو ٞؿتٙس ثٙهبثطایٗ زض اثتهسا ٕٞه ٝی اـهطاز جبٔعه ٝی ایهطاٖ ثبیهس ثه ٝتفىهط
قٟط٘ٚسی ثطؾٙس و ٝایٗ أط جعه زض ؾبی ٝی پصیطـ ٔفبٞیٓ ٔسضٖ أىبٖ پهصیط ٘یؿهو زٔٚهیٗ ٔطحّهٝ
عجٛض اظ پبضازایٓ تفىط ضثب٘ی ث ٝپبضازایٓ تفىط عّٕی اؾو ث٘ ٝهط ٔی ضؾس ثیٗ تجسیُ ٔفبٞیٓ تئِٛٛغیه ثٝ
ٔفبٞیٓ عّٕی  ٚعجٛض جبٔع ٝاظ ٔطحّ ٝؾٙتی ثٔ ٝطحّ ٝی ٔسضٖ تفبٔ ٚعٙبزاضی ٚجٛز زاضز ظیهطا ٔفهبٞیٓ
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عّٕی ٔبزیٔ ،حؿٛؼّٕٛٔ ،ؼ ،ظٔ ٖٛپصیط ،تىطاضپصیط ٘ ٚؿجی ٞؿتٙس أب ٔفبٞیٓ تئِٛٛغیه ،ؼیط ٔبزی،
ؼیط ٔحؿٛؼ ،ؼیطّٕٔٛؼ ،ؼیط ظٔ ٖٛپصیط ،ؼیطتىطاضپصیط ُّٔ ٚك ٞؿتٙس زض ٚالد ٔفبٞیٓ تئِٛٛغیه ثبیس
ثٔ ٝفبٞیٓ عّٕی تجسیُ ق٘ٛس تب ٌصاض اظ ایٗ ٔطحّ ٝأىبٖ پصیط قٛز ؾٔٛیٗ ٔطحّ ٝعجٛض اظ پبضازایٓ تفىهط
ؾیبؾی تئِٛٛغیه ث ٝپبضازایٓ تفىط ؾیبؾی زٔٛوطاتیه اؾو ظیطا ٕٞه ٝی حمهٛق اجتٕهبعی ،التههبزی،
ـطٍٙٞی  ٚؾیبؾی اظ تفىط ؾیبؾی ٔتِٛس ٔی قٛز ـّصا تب ایهٗ ٘هٛع تفىهط زض جبٔعه ،ٝزض جبیٍهبٚ ٜالعهی
ذٛزـ لطاض ٍ٘یطز ،تٛؾع ٝای زض وبض ٘رٛاٞس ثٛز زض ٚالد ثبیس ٌفو ؾیبؾو ثٔ ٝابث ٝی چتطی اؾهو وهٝ
 ٕٝٞی ؾبذتبضٞبی جبٔع ٝزض شیُ ٖ تىٛیٗ ٔی یبثٙس أب ؾهطا٘جبْ چٟهبضٔیٗ ٔطحّه ٝعجهٛض اظ پهبضازایٓ
التهبز ته ٔحهِٛی ث ٝپبضازایٓ التهبز نٙعتی اؾو ظیطا چٙبٖ چٔ ٝكرم اؾو التهبز ٘فتهی ،التهساض
ٌطایی ضا زض جبٔع  ٝیه عمّی ایطاٖ تسا ْٚثركیس ٜاؾو ـّهصا ٘ه ٝتٟٙهب ٘فهو ثبعهد ثبظؾهبظی  ٚتمٛیهو
ظیطؾبذو ٞبی جبٔع٘ ٝكس ٜاؾو ثّى ٝذٛز تجسیُ ث ٝثركی اظ ٔكىُ جبٔع ٝی ایطا٘ی قس ٜاؾهو ظیهطا
زض ٔسٞبی ٘فتی ٘ ٝتٟٙب ٔب٘د قىٛـبیی ش ٗٞالتهبزی وٙكٍطاٖ  ٚزِٚتٕطزاٖ زض ایطاٖ قهس ٜاؾهو ثّىهٝ
ظٔی ٝٙی ضا٘و ،ـؿبز  ٚاذتوؼ ٞبی ـٛق تهٛض ضا زض جبٔع ٝـطا ٓٞوطز ٜاؾو اظ َطـی قطایٍ الّیٕهی،
وٕجٛز ة ،وٕی ثبضـ ،جبٔع ٝضا ٘یبظٔٙس یه التهبز نٙعتی ٕ٘ٛز ٜاؾو ـّصا تب ش ٗٞایطا٘ی  ٚجبٔعه ٝی
ایطاٖ اظ ٔطحّ ٝی لٌ ْٛطایی ثٔ ٝطحّ ٝی قٟط٘ٚسی عجٛض ٘ىٙس ،ذجطی اظ ؾهبیط ٔطاحهُ ٌهصاض زض جبٔعهٝ
٘رٛاٞس ثٛز پبضازایٓ ٞبی تٛؾع٘ ٝیبـتٍی ایطاٖ ضا زض یه ٕ٘بی وّی  ٚجعیهی ٔهی تهٛاٖ زض ٔهسَ ٞهبی
قٕبض ٜی چٟبض  ٚپٙج ٘یع ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز
پارادایمهایتواع ریاف؛گیایراندریکرمایکلی 
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منابع:

 ِٕط ،ضینبضز ( 46<5عّٓ ٞطٔٛٙتیه ،تطجٕٝی ٔحٕس ؾعیس حٙبیی وبقب٘ی ،تٟطاٖ= ا٘تكبضاٞطٔؽ
 ٌط٘ٚسٖ ،غاٖ (ٞ 46<4طٔٛٙتیه ،تطجٕ ٝی ٔحٕس ضيب اثٛاِمبؾٕی ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا ٔبٞی تٟٙبیی ،حؿیٗ اثٛاِحؿٗ (<; 46جبٔعٝقٙبؾی ٘هطی ٔجب٘ی ،انٔ ٚ َٛفبٞیٓ ،تٟطاٖ ،ا٘تكهبضاث ٕٟٗثط٘ب
 عًساّ٘ ،ٛحٕیس (;; 46قٙبیی ثب ٔفبٞیٓ اؾبؾی جبٔع ٝقٙبؾی ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا ٘ی عّٕساضی ،وبظٓ ( 46;:چطا ایطاٖ عمت ٔب٘س  ٚؼطة پیف ضـو ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا تٛؾعٝ ایعزی ،عّی ٔحٕس (;; 46چطا عمت ٔب٘س ٜایٓ جبٔعٝقٙبؾی ٔطزْ ایطاٖ ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا عّٓ لبيی ٔطازی ،حؿٗ (<; 46زض پیطأ ٖٛذٛز ٔساضی ایطا٘یبٖ ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا ٔٝ ضيبلّی ،عّی (<; 46جبٔع ٝقٙبؾی ٘رج ٝوكی ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا ٘ی َجبَجبیی ،جٛاز (<; 46تأّٔی زضثبض ٜی ایطاٖ زیجبچ ٝای ثط ٘هطیهٝی ا٘حُهبٌ ایهطاٖ ،تٟهطاٖ=ا٘تكبضا ٍ٘بٔ ٜعبنط
 َجبَجبیی،جٛاز ( 46<5تأّٔی زضثبضٜی ایطاٖ٘ ،هطی ٝحىٔٛو لب٘،ٖٛتٟطاٖ= ا٘تكبضا ٔیٛٙی ذطز ظیجبووْ ،نبزق (ٔ 46;9ب چٍٔ ٝ٘ٛب قسیٓ ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا ضٚظ٘ٝ اقطؾ ،احٕس (<ٛٔ 468ا٘د تبضیری ضقس ؾطٔبیٝزاضی زض ایطاٖ زٚضٜی لبجبضی ،ٝتٟطاٖ= ا٘تكهبضاظٔیٝٙ
 ؾطید اِمّٓٔ ،حٕٛز ( 46<5التساضٌطایی ایطا٘ی زض عٟس لبجبض ،تٟطاٖ= ٘كطـطظاٖ ضٚظ ٔیو٘ی ،عجبؼ ( 46;:تجسز  ٚتجسزؾتیعی زض ایطاٖ ،تٟطاٖ= ٘كط اذتطاٖ لبيی ٔطازی ،حؿٗ 46<5( ،اؾتجساز زض ایطاٖ ،تٟطاٖ= ٘كط ٔٝ لبيی ٔطازی ،حؿٗ ( 46;9تأّٔی ثط عمت ٔب٘سٌی ٔب ،تٟطاٖ= ٘كط اذتطاٖ وبتٛظیبٖٔ ،حٕس عّی ( 46<5ایطاٖ جبٔعٝی وٛتبٔ ٜس  ،تٟطاٖ= ٘كط ٘ی ضـید پٛض ،ـطأطظ ( 46<6زضیػ اؾو ایطاٖ وٚ ٝیطاٖ قٛز ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا قطوو ؾٟبٔی ا٘تكبض ضـید پٛض ،ـطأطظ (ٛٔ، 46;6ا٘د ضقس عّٕی ایطاٖ  ٚضا ٜحهُٞهبی ٖ ،تٟهطاٖ= ا٘تكهبضا قهطووؾٟبٔی ا٘تكبض
 ظاز اضٔىی ،تمی ( 46<4ثٙیبٖٞبی ـىطی ٘هطیٝی جبٔعٝی ایطا٘ی ،تٟطاٖ= ٘كط عّٓ َ احٕس ،جوَ (<; 46ؼطثعزٌی ،تٟطاٖ= ٘كط زیٝٙی ؾجع جٕبَ ظازٔ ،ٜحٕس عّی ( 4678ذّمیب ٔب ایطا٘یبٖ ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضا جبٚیساٖ ٌٛزضظی ،ؼؤطيب (<; 46زض ٔسی ثط جبٔعٝقٙبؾی اؾتجساز ایطا٘ی ،تٟطاٖ= ٘كط ٔبظیبض پیٕبٖ ،حجیت اهلل ( 46<6عٛأُ تىٛیٗ  ٚثبظ تِٛیس اؾتجساز زض ایطاٖ ،تٟطاٖ= ٘كط لّٓ -ؾیؿ ،احٕس ( 46<5ثحطاٖ اؾتجساز ؾبالضی زض ایطاٖ ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا ٔٝ
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 ٚايحی ،وبٚٚؼ ( 46<5التهبز ؾیبؾی ایطاٖ ،تٟطاٖ= ا٘تكبضا نٕسیٝ ٔٛثمی ،احٕس (ٛ٘ 46;8ؾبظی  ٚانوحب زض ایطاٖ اظ ا٘سیك ٝتب عُٕ ،تٟطاٖ= ٘كط لٛٔٛؼ ٘طالی ،حؿٗ ( 46;5جبٔعٝقٙبؾی ذٛزٔب٘ی ،تٟطاٖ= ٘كط اذتطاٖ -ؼٙی ٘ػاز اٞطیٛٔ ،ؾی ( 46;9تجسز َّجی  ٚتٛؾع ٝزض ایطاٖ ٔعبنط ،تٟطاٖ= ٘كط ٔطوع
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