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ػشهبیِ ارتوبٓی دس ٓلش حبهش ثِ یىی اص اػبػی تشیي حَصُ ّبی هٌبلٔبتی دس صهیٌِ
ٓلَم ارتوبٓی تجذیل ؿذُ ٍ دس ػٌح رْبًی ًیض ًگبُّبی صیبدی سا ثِ خَد رلت وشدُ
اػت تب ربیی وِ دس ػبل  1996ایي ًِشیِ ثِ هٌَِس اسصیبثی تأحیش آى ثش تَػِٔ اص ػَی
ثبًه رْبًی هذ ًِش لشاس گشفت(كبلحی اهیشیٓ .) 33:1387،لت ایي اهش سا ثبیذ دس
اّویت پتبًؼیلّبی ًْفتِ دس ایي هفَْم داًؼت .اگش ثِ هفَْم ربهِٔ ثِ ًَس ولی ًِشی
ثیبفىٌین ٍ ثِ دًجبل ثشسػی ٍ تحلیل سیـِّبی ؿىل گیشی ًِبم ارتوبٓی ٍ تذاٍم
ػبختبسّبی اپیؼتوَلَطیه ٍ هٔشفت ؿٌبػبًِ آى ثبؿین ،آىگبُ ثب ػِ ًِشیِ والى هَارِ
خَاّین ثَد(ًمیتصادُ .)6-13:1384،اٍلیي ًِشیِ دس ایي صهیٌِ ،ربهِٔ سا هحلَل هـیت
الْی داًؼتِ ٍ حوَس آى سا ًجیٔی هی اًگبسد ٍ هٔتمذ اػت وِ ربهِٔ ثِ كَست
پشایَسیتِ ٍ پیـیٌی ٍ ّوپبی خلمت اًؼبى تىَیي یبفتِ اػتًِ .شیِ دیگش دس ایي صهیٌِ،
ربهِٔ سا هحلَل لشاسداد ارتوبٓی داًؼتِ ٍ تىَیي آى سا هحلَل اسادُ آدهیبى هیداًذ
وِ هتفىشاى ثضسگی اص لجیل پَفٌذسفّ ،بثض ،الن ٍ سٍػَ ثش ایي ثبٍسًذ (ٓبلن،
 .)133:1379اهب ًِشیِی ػَم وِ رذیذتش ثِ ًِش هیسػذ هٔتمذ اػت وِ ربهِٔ چیضی
ًیؼت رض ثش ػبختِ ّبی هحلَل وٌؾ هتمبثل ارتوبٓی .ایي ًِشیِ ثِ ًِشیِ وٌؾ
هتمبثل ارتوبٓی ؿْشت داسد (سیتضس .)267: 1377 ،ایي ًِشیِ سیـِ دس افىبس رشد صیول،
داًـوٌذ آلوبًی داؿتِ اػت وِ ثٔذّب تَػي ّشثشت هیذ ٍ ثلَهش ثِ آهشیىب هٌتمل ؿذ ٍ
دس ًِشیبت اسٍیٌگ گبفوي ٍ هًَفشد وبى تزلی ٍیظُ یبفت(غالهٔجبعتَػلی،1386 ،
 .)269ثش اػبع ایي ًِشیِ ربهِٔ ٓجبستؼت اص ؿجىِ پیچیذُ ٍ دسّن تٌیذُای اص توبیالت
فشد ی ٍ گشٍّی .ثذیي ػبى ربهِٔ ًِ آى گًَِ وِ لیجشالیضم للوذاد هی وٌذ هزوَِٓ ای
اص افشاد هتفشد للوذاد هیؿَد ٍ ًِ آى گًَِ وِ ػَػبلیضم تلمی هی وٌذ هزوَِٓ ای فشاتش
اص افشاد (ّیٍَد.)189 ،1379 ،
ایي تلمی ًَیي اص ربهِٔ ثیؾ اص پیؾ گَیبی اّویت همَلِ ػشهبیِ ارتوبٓی هیثبؿذ.
صیشا وبسوشدّبی هتشتت ثش ػشهبیِ ارتوبٓی ٍ تبحیش آًْب ثش ولیت ًِبم ارتوبٓی سا هی-
تَاى یىی اص هْوتشیي َٓاهل دس ؿٌبػبیی ویفیت سٍاثي ارتوبٓی ٍ هیضاى پبیبیی آًْب
داًؼت.
ًِشیِ پشداصاى ًِشیِ ػشهبیِ ارتوبٓی ػٔی ًوَدًذ آى سا ثِ هَاصات ثؼیبسی اص ًِشیبت
ربهِٔ ؿٌبختی هَرَد ٍ ػبثك تحلیلگش ٍ پبػخگَ ثِ چشایی ٍ چگًَگی پذیذُ ّب ٍ

فشایٌذ ارتوبٓی ٍ ػیبػی هٔشفی ًوبیٌذ .آًبى ثشای تحلیل وٌـْبی التلبدی ،ارتوبٓی،
ػیبػی ،تَػِٔ ،تَاًبیی افشاد دس ارتوبّ ثشای دػتیبثی ثِ ػشهبیِ اًؼبًی ٍ التلبدی اص
ًِشیِ ػشهبیِ ارتوبٓی اص ایي ًِشیِ ثْشُ هیرَیٌذ ،وِ دس ایي همبلِ ثِ یىی اص ایي
وبسوشدّب (فمي ػیبػی) ثِ لحبٍ تئَسیه خَاّین پشداخت .هفَْم ػشهبیِ ارتوبٓی
ٓوذتب ثش پبیِ وبسوشدّب ٍ ًتبیذ آى تٔشیف هیـَد) .(Ripple et al,2010:9ػشهبیِ
ارتوبٓی ثِ چِ ًتبیذ اسصؿوٌذی هی اًزبهذ؟ ثشای تحلیل ایي فشایٌذ دس اثتذا ثبیذ
خبػتگبُ وٌؾ ارتوبٓی سا تَهیح داد .دس تَكیف ٍ تَهیح وٌؾ ارتوبٓی دٍ رشیبى
فىشی ٍرَد داسد؛ یىی اص ایي رشیبى ّب ،وِ ٍرِ ثبسص ثیـتش ربهِٔ ؿٌبػبى اػت ،وٌـگش
سا و ؼی تٔشیف هی وٌذ وِ ثش اػبع حبوویت ٌّزبسّبی ارتوبٓی ،لَآذ ٍ همشسات ٍ
تىبلیف الضام آٍس ؿىل هی گیشد .هضیت اكلی ایي رشیبى فىشی دس لبثلیت آى ثشای
تَكیف وٌؾ دس هتي ؿشایي ارتوبٓی ٍ تجییي ًحَُ ؿىل گشفتي ،دس هٔشم لیذ ٍ
ثٌذّب ٍالْ ؿذىّ ٍ ،ذایت دٍثبسُ ٍ ػوت ٍ ػَ یبفتي آى ثِ ٍػیلِ ؿشایي ارتوبٓی
اػت.
رشیبى فىشی دیگش وِ ٍرِ هـخق وبس اوخش التلبدداًبى اػت ،وٌـگش سا داسای اّذافی
هی ثیٌذ وِ ثِ ًَس فشدی ثذاى ّب ًبیل آهذُ اػت ،هؼتمالً ٓول هی وٌذ ٍ یىؼشُ دس پی
هٌبفْ خَیؾ اػت .فولیت اكلی ایي رشیبى آى اػت وِ اكل ثش حذاوخش سػبًذى فبیذُ
اػت .ایي اكل ًبُش ثش وٌؾّ ،وشاُ ثب یه تٔوین ٍاحذ تزشثی (ًضٍلی ثَدى هٌلَثیت
ًْبیی) هَرذ سؿذ گؼتشدُ ًِشیِ التلبدی ًئَوالػیه ٍ ّن چٌیي سؿذ اًَاّ فلؼفِ
ّبی ػیبػی اص لجیل فبیذُ گشایی ٍ ًِشیِ اكبلت لشاسداد ٍ حمَق ًجیٔی ثَدُ
اػت(تبرجخؾ.)44 :1384،
ّش دٍی ایي رشیبى ّبی فىشی وبػتی ّبی رذی داسًذ .چیضی وِ دس رشیبى ربهِٔ
ؿٌبػی ّؼت ٍ ثشای ایي رشیبى ثِ ٌَٓاى ًمٌِ هٔفی ٓوذُ هحؼَة هی ؿَد ،ایي
اػت وِ وٌـگش «هَتَس هحشن ٓول» ًذاسد.وٌـگش سا هحیي اًشاف ؿىل هی دّذ ٍلی
َٓاهل دسًٍی ثشای حشوت دادى ٓول وِ للذ یب رْتی ثِ ٓبهل ثذّذ ٍرَد ًذاسد .خَد
هفَْم وٌؾ ثِ ٌَٓاى چیضی وِ یىؼشُ اص هحلَالت هحیي اػت ،ربهِٔ ؿٌبػبى سا
ٍاداؿتِ تب ثِ اًتمبد اص ایي رشیبى فىشی ثپشداصًذ ،وِ ًوًَِ اؽ وبس دًیغ ساًگ ()1961
دس « هٌٔبی اًؼبىِ ثیؾ اص حذ ربهِٔ پزیشی یبفتِ دس ربهِٔ ؿٌبػی هذسى» اػت .اص
دیگش ػَ  ،رشیبى التلبدی ٍالٔیت تزشثی سا ًبدیذُ هی گیشد ،دس كَستیىِ هحیي ٍ
ؿشایي ارتوبٓی ثِ وٌؾ ّبی اؿخبف ؿىل هی دٌّذ ،ػوت ٍ ػَی آًْب سا َٓم هی
وٌٌذ ٍ آًْب سا همیذ ثِ هحذٍدیتْبی ثشخبػتِ اص ؿشایي ارتوبٓی هیًوبیٌذ ثٌبثشایي
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ٌّزبسّب ،آتوبد ثیي اؿخبف ،ؿجىِ ّبی ارتوبٓی  ٍ ،ػبصهبى ارتوبٓی ًِ ،فمي ثش
وبسوشد ربهِٔ ثلىِ ثش وبسوشد التلبد ًیض تأحیش هیگزاسًذ.
ّشچٌذ ٓذُ ای اص ًَیؼٌذگبى ّش دٍ رشیبى فىشیٍ ،رَد ایي دؿَاسی ّب سا پزیشفتِ ٍ
وَؿیذُ اًذ ثخـی اص ثلیشت ٍ تـخیق یه رشیبى سا ثِ رشیبى دیگش هٌتمل وٌٌذ .اهب
ًِشیِ پشداصاى ػشه بیِ ارتوبٓی ایي هؼئلِ سا اص ًشیك دیگشی حل ًوَدُ اًذ .ولوي ،دس
ربهِٔ ؿٌبػی اًتخبة هٌٌمی ،فشم سا ثش آى گزاؿت وِ افشاد فٔبل هٔوَالً دس تٔمیت ٍ
وؼت هٌبفْ فشدی خَد ّؼتٌذ ٍ اگش دسگیش ّوىبسی ٍ یبسی هی ؿًَذ ،ثِ ایي دلیل
اػت وِ ّوؼَ ثب هٌبفْ فشدی آًبى اػت .دس ًِشیِ اًتخبة هٌٌمیّ ،وىبسی ،اػتخٌبیی
دس لبٓذُ ٍػیْ فشدیت فٔبالًی اػت وِ دسگیش تٔمیت هٌبفْ خَد ّؼتٌذ .دس همبلِ ولوي
دس هَسد ػشهبیِ اًؼبًی ٍ ارتوبٓی ،استجبًبت ثِ ٌَٓاى ایزبدوٌٌذُ هٌبثْ ػشهبیِ اسائِ
هی ؿَد وِ ثب ایزبد تْٔذات ٍ اًتِبسات ثیي فٔبالى ،ػبخت آتوبد دس هحیي ارتوبٓی،
ثبص وشدى وبًبل ّبی استجبًی ٍ ثشلشاسی هٔیبسّبیی ثشای سفتبسّبی خبف ٍ ایزبد تحشین
ّبیی ثشای هفت خَسّب ثِ ٍرَد هی آیذ (تبرجخؾ.)38 ،1384،
ثش پبیِ توبهی سٍیىشدّبی ًِشی ،ػشهبیِ ارتوبٓی دػتیبثی ثِ اّذاف فشدی ٍ رؤی سا
تؼْیل هی وٌذ ٍ هشیت هَفمیت سا استمب هی دّذ) .(Rippl et al,2010:9یىی اص هؤلفِ
ّبی اػبػی ػشهبیِ ارتوبٓیٌٓ ،لش آتوبد اػت .هَسد آتوبد ثَدى (هٔتوذ ثَدى)،
ػشهبیِ ارتوبٓی هْوی اػت وِ هی تَاى اص آى ثِ ؿیَُ ّبی گًَبگًَی اػتفبدُ وشد.
هٔتوذ ثَدى ثشای فشدی وِ هَسد آتوبد ٍالْ هی ؿَد ػشهبیِ هْوی اػت .ایي اّویت
دس هحیي وؼت ٍوبس اص هٔتوذ ثَدى (یٌٔی كبحت آتجبس ؿذى) فشاتش هی سٍد .دس
ػبصهبًْب ،هٔتوذ ثَدى هی تَاًذ دس ثشاثش اًحشاف اص وبسّبی سٍصهشُ (چِ دس هفَْم تزشثِ ٍ
ًَآٍسی ٍ چِ دس هٌٔبی ًبوبهی رضیی ٍ ٓولىشد اؿتجبّی وِ دس كَستی وِ فشد هٔتوذی
هشتىت آى ؿذُ ثبؿذ تب حذی آػبى تش ًبدیذُ گشفتِ ٍ ثخـیذُ هی ؿَد) اص فشد
هحبفِت وٌذ .دس ّش كَست ،هٔتوذ ثَدى اػتمالل ٍ تَاًبیی فشد سا افضایؾ هی دّذ.
ٍى دع هیگَیذ « :ػشهبیِ گزاسی دس صهیٌِ ػشهبیِ ارتوبٓی تلویوی اػت وِ دس پی
اسصاى ػبختي ّضیٌِ ّبی هٔبهلِ ٍ تَافك هیبى توبهی ًشفیي دس یه ؿجىِ ٍاحذ گشفتِ
هیـَد .صیشا دس فوبیی وِ تَاهبى ثب آتوبد هتمبثل ثبؿذ هٌبثْ ووتشی ثشای اػتحىبم
توویٌْبی هتمبثل ًیبص اػت) .(VanDeth,2003:80ثِ ًِش ثَسدیَ یىی اص وبسوشدّبی
ػشهبیِ ارتوبٓی تؼْیل ٍ تؼشیْ اهَس دس حَصُ التلبدی اػت .افشاد هختلف ثب ػشهبیِ
یىؼبى التلبدی ثبصدُ ّبی هختلفی ثذػت هی آٍسًذ وِ هٌتذ اص ٍػٔت ثىبسگیشی
ػشهبیِ گشٍّی تَػي آًبى اػت( .ػشهبیِ ّبی فبهیلی ،داًـزَیبى ػبثك داًـگبُ ّبی

هٔتجش ٍ هٔشٍف ،اًزوي ّبی ثشگضیذُ ،اؿشافیت ٍ غیشُ )( .تبرجخؾ .)25:1384،ػشهبیِ
ارتوبٓی ّضیٌِ ّبی هٔبهالتی هشثَى ثِ ػبصٍ وبسّبی ّوبٌّگی سػویًِ ،یش لشاسدادّب،
ػلؼلِ هشاتت ّب ،همشاست دیَاًؼبالساًِ ٍ ،اهخبلْن سا وبّؾ هیذّذ .الجتِ ایي اهىبى ٍرَد
داسد وِ ثتَاى وٌـْبی گشٍّی اص هشدم سا وِ كبحت ّیچ گًَِ ػشهبیِ ارتوبٓی ًیؼتٌذ
ّوبٌّگ وشدٍ ،لی ایي ٍهْ لبٓذتبً دسثشداسًذُ ّضیٌِ ّبی هٔبهالتی اهبفی دس ساثٌِ ثب
ًِبست ،هزاوشُ ،البهِ دٓبٍی حمَلی ٍ تٌفیز تَافك ّبی سػوی خَاّذ ثَد .دس هَسد ّیچ
لشاسدادی ایي اهىبى ٍرَد ًذاسد وِ ثتَاى ته ته اختالف هحتول الَلَّ دسثیي ًشفیي
لشاسداد سا هـخلبً دس ًِش گشفت .اوخش لشاسدادّب ثٌبثش لبٓذُ ثِ ٍرَد حؼي ًیتی تىیِ
داسًذ وِ رلَی ثْشُ ثشداسی ًشفیي اص گشیض گبُ ّبی پیؾ ثیٌی ًـذُ ثشای صیشپبًْبدى
تْٔذات ساهی گیشد .لشاسدادّبیی وِ دس تْیِ ٍ تٌِین آًْب ػٔی هی ؿَد تب ّوِ
احتوبالت كشیحبً هـخق ؿَدًْ ،بیتبً ثؼیبس غیشلبثل أًٌبف اص وبس دس هی آیٌذ ٍ ّضیٌِ
ارشای آًْب ػٌگیي هی ؿَد (تبرجخؾ .)175 :1384،ثٌبثشایي ثِ ووه ػشهبیِ ارتوبٓی
وٌـگشاى لبدسًذ آػبًتش ٍ هؼتمیوبً ثِ هٌبثْ دػت یبثٌذ.
پیبهذّبی ػشهبیِ ارتوبٓی دس حَصُ ّوجؼتگیّ ،وبٌّگی ،اًؼزبم ارتوبٓیّ ،وىبسی ٍ
هـبسوت وِ ثب ػیبػت استجبى هلوَع تشی داسد ،ثیـتش لبثل تَرِ اػت .لجل اص ّشچیض
ثبیذ ارٓبى ًوَد وِ وِ ػشهبیِ ارتوبٓی ووه دٌّذُ سفتبس رؤی اػت ،یٌٔی ّضیٌِ ّب
سا ثشای ًمن وٌٌذُ ّب افضایؾ ،هٔیبسّبی خَة دٍ ًشفِ سا تمَیت ،رشیبى گشدؽ
اًالٓبت ،ؿبهل اًالٓبت هشثَى ثِ خَؿٌبهی فٔبالى سا تؼشیْ ،هَفمیت ّبی گزؿتِ
فٔبلیت رؤی سا ًوبیبى ٍ ّو بًٌذ چبسچَثی ثشای ّوىبسی ّبی ثیـتش آیٌذُ ٓول هی
وٌذ ( .(Putnam-1993a:173هْوتشیي ًمؾ ٍ وبسوشد ػشهبیِ ارتوبٓی تؼْیل ّوىبسی
افشاد ربهِٔ اػت .دس ّوِ رَاهْ هـىالت ٓول رؤی تالؽ ثشای ّوىبسی دس رْت
هٌبفْ هتمبثل ػیبػی سا ثب هبًْ سٍثشٍ هی ػبصد ،اهب ٌٓلش آتوبد دس ػشهبیِ ارتوبٓی
ّوىبسی سا تؼْیل هی وٌذ ٍ ّشچِ ػٌح آتوبد دس ربهِٔ ای ثبالتش ثبؿذ .احتوبل
ّوىبسی ّن ثیـتش خَاّذ ثَد(تبرجخؾ.)292 : 1384،
ٓالٍُ ثش آتوبد ،دٍ ٌٓلش دیگش ػشهبیِ ارتوبٓی ًیض هَرت افضایؾ ّوىبسی هی ؿًَذ؛
ؿجىِ ّبی ارتوبٓی (ثِ ٌَٓاى ٌٓلش دیگش ػشهبیِ ا رتوبٓی) پبیِ ٍ اػبع ّوجؼتگی
ارتوبٓی سا ثَرَد هی آٍسًذ ،چشا وِ ػجت ّوىبسی هشدم ثب یىذیگشًذ ،الجتِ ًِ فمي ثب
آًْبیی وِ هؼتمیوبً هی ؿٌبػٌذ ،ثلىِ ثِ خبًش هٌبفْ دٍ ًشفِ حبكل اص آى (فیلذربى،
.) 18 ،1384الجتِ ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًی اص ًشیك افضایؾ آتوبد ًیض هَرت ّوىبسی
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ارتوبٓی هی ؿًَذ،چشا وِ آًْب اًگیضُ ّبی ْٓذؿىٌی ٍ ًیض رَّ اثْبم آهیض ٍ غیشؿفبف سا
وبّؾ هی دٌّذ ٍ الگَّبیی ثشای ّوىبسی آیٌذُ اسایِ هی وٌٌذّ( .وبى.)302:
ثٌبثشایي هٔبهالت هٌَٔف ثِ ًفْ ؿخلی ًیض ٌّگبهی وِ دس ؿجىِ ّبی ارتوبٓی وِ
آتوبد هتمبثل سا تمَیت هی وٌٌذ ،اًزبم هی پزیشًذٍ ،یظگی هتفبٍتی پیذا هی وٌٌذ.
ثبفتْبی آتوبد ،ربهِٔ هذًی سا لبدس هی ػبصًذ تب آػبًتش ثش آًچِ وِ التلبدداًبى «فشكت
ًلجی» هی ًبهٌذ ،غلجِ وٌٌذ .فشكت ًلجی ثبٓج هی ؿَد وِ هٌبفْ هـتشن تحمك ًیبثذ
چشا وِ ّشفشد ثِ كَست اًفشادی ٍ هتفبٍت ٓول هی وٌذ ٍ ثشای فشاس اص ٓول رؤی یه
اًگیضُ داسد (ّوبى.)158:
یىی اص اًَاّ ؿجىِّبی ارتوبٓی ،ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًی ّؼتٌذ وِ ثِ ًِش پبتٌبم ثِ
ٌَٓاى ثخـی اص ؿجىِ ّبی ارتوبٓی داسای چْبس وبسٍیظُ ریل ّؼتٌذ:
 .1ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًی ّضیٌِ ّبی ثبلمَُ ْٓذ ؿىٌی سا دس ّش
هٔبهلِ ای ا فضایؾ هی دٌّذ .فشكت ًلجی هٌبفٔی سا وِ فشد اًتِبس
داسد اص دیگش هٔبهالت ّوضهبًؾ ٍ هٔبهالت آیٌذُ ًلیجؾ ؿَد ،ثِ
خٌش هی اًذاصد .دسحبلیىِ ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًی دس صثبى ًِشیِ
ثبصیْب ،تىشاس ٍ پیًَذ دسًٍی ثبصیْب سا افضایؾ هی دٌّذ.
 .2ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًیٌّ ،زبسّبی لَی سا تمَیت هی وٌٌذ.
ّوًٌَبًی وِ دس ثؼیبسی اص صهیٌِّبی ارتوبٓی استجبى هتمبثل داسًذ
« آهبدُ ّؼتٌذ تب ٌّزبسّبی لَی سفتبس لبثل لجَل سا تَػِٔ دٌّذ ٍ
اًتِبسات هتمبثلـبى سا دس ثؼیبسی اص استجبًبت تمَیت وٌٌذُ ّوىبسی
ثب یىذیگش هٌٔىغ وٌٌذ».ایي ٌّزبسّب ثَػیلِ «یه ؿجىِ استجبًی
وِ ثِ وؼت حؼي ؿْشت دس ٍفبی ثِ ْٓذ ٍ پزیشؽ ٌّزبسّبی
سفتبس ربهِٔ هحلی هتىی اػت ،تمَیت هی گشدًذ».
 .3ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًی استجبًبت سا تؼْیل هی وٌٌذ ٍ رشیبى
اًالٓبت سا دس هَسد لبثل آتوبد ثَدى افشاد ،ثْجَد هی ثخـٌذ .ؿجىِ
ّبی هـبسوت هذًی اربصُ هی دٌّذ وِ حؼي ؿْشت ّب ثِ دیگشاى
اًتمبل یبفتِ ٍ پبالیؾ ؿًَذّ .وبًگًَِ وِ دیذین آتوبد ٍ ّوىبسی ثِ
اًالٓبت هَحك دس هَسد سفتبس گزؿتِ ٍ هٌبفْ حبل ؿشوبی ثبلمَُ
ثؼتگی داسد ،دس حبلیىِ اثْبم ثبٓج تـذیذ هـىالت ٓول رؤی هی
ؿَد .ثٌبثشایي دس كَست ثشاثش ثَدى ػبیش ؿشایي ،استجبًبت ثیؾ تش

(هؼتمین ٍ غیش هؼتمین) ثیي هـبسوت رَیبى ثبٓج آتوبد هتمبثل
ثیـتش ثیي آًْب هی ؿَد ٍ سًٍذ ّوىبسی آى ّب سا تؼْیل هیوٌذ.
 .4ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًی تزؼن هَفمیت پیـیٌیبى دس ّوىبسی
ّؼتٌذ وِ هی تَاًٌذ ثِ ٌَٓاى یه چبسچَة فشٌّگی ؿفبف ثشای
ّوىبسی آیٌذُ ٓول ًوبیٌذ« .ؿجىِ فشٌّگی یه تذاٍم ایزبد هی
ًوبیذ ثِ ًَسی وِ ساُ حل غیش سػوی سا دس وَساى تغیشات ارتوبٓی
ثلٌذ هذت ثِ هٌجْ هْن تذاٍم تجذیل هی ػبصد».
ٓالٍُ ثش ؿجىِ ّبی ارتوبٓی (ؿجىِ ّبی هـبسوت هذًی)ٌّ ،زبسّبی ارتوبٓی ًیض ثِ
ٌَٓاى ٌٓلش دیگش ػشهبیِ ارتوبٓی داسای ًمؾ هْوی دس ایزبد ّوىبسی ارتوبٓی هی
ثبؿٌذ .هخالً ٌّزبسّبیی هٔبهلِ هتمبثل ثِ ًَثِ خَد هَرت افضایؾ آتوبد هی گشدًذ ٍ اص
آى ًشیك هَرت افضایؾ ّوىبسی ٍ ّوگشایی ارتوبٓی خَاٌّذ ؿذ .دس ربهِٔ ای وِ اص
ًٔوت ػشهبیِ ارتوبٓی چـن گیش ثشخَسداس اػت ّوىبسی آػبى تش
اػت(تبرجخؾ.)95 :1384،
وبس ٍیظُ دیگش ػشهبیِ ارتوبٓی ایزبد ّوجؼتگی دس ربهِٔ اػت .هٌفٔت ّبی حبكل اص
ٓوَیت دس یه گشٍُّ ،وجؼتگی سا ثَرَد هی آٍسد وِ حلَل هٌفٔت ّب سا هوىي هی
وٌذ .ایي ثذیي هٌٔب ًیؼت وِ هٌفٔت ّب آگبّبًِ ثِ هٌٔی دلیك ولوِ تٔمیت هی ؿًَذ،
حتی دس هَسد گشٍُ ّبیی چَى ثبؿگ بُ ّبی ًخجگبى ،وِ ٓوذاً ثشای آى ػبصهبًذّی ؿذُ
اًذ تب ػشهبیِ ای ارتوبٓی روْ ؿَد ٍ اص ایي ساُ ،ػَد ثی ون ٍ وبػت اص ثشوت احش
تىخیشی هؼتمش دس توشوض ٍ اًجبؿت ثِ چٌگ آیذ ٍ هٌبفْ آوبء توویي گشدد (هٌَِس
هٌبفْ هبدی اص لجیل اًَاّ خذهبت حبكلِ اص سٍاثي ػَدهٌذ ٍ هٌبفْ ًوبدیي ًِیش هٌفٔت
ّبی حبكل اص ّوشاّی ثب فالى گشٍُ ًخجِ ٍ آثشٍهٌذ اػت( ).پیش ثَسدیَ ،تبرٌخؾ.)148 ،
سد پبی ػشهبیِ ارتوبٓی دس همَالت ًْبدی وِ اخیشاً هَسد تَرِ ٓلن ػیبػت لشاس گشفتِ
اػت ،ثؼیبس ثب اّویت اػت .دس ادثیبت هَرَد ػِ سٍیىشد ثشای تَهیح ٓولىشد ًْبدّب
لبثل تَرِ اػت:
اٍلیي هىتت فىشی ثش ثشًبهِ سیضی ًْبدی تأویذ داسد ،ثذیي هٌٔی وِ ًشح سیضی دلیك
ًْبدّب ٓولىشد خَة سا توویي هی وٌذ .هىتت فىشی دٍم دس خلَف ٓولىشد ًْبدّبی
دهَوشاتیه ثش َٓاهل ارتوبٓی-التلبدی تأویذ داسد .اص ًِش ایٌبى ّیچ حمیمتی آؿىبستش
اص ایي ًیؼت وِ دهَوشاػی ثِ گًَِ ای تٌگبتٌگ ثب هذسًیتِ ارتوبٓی-التلبدی (دس ًی
صهبى ٍ هىبى) هشتجي اػت .هىتت فىشی ػَم دس تَهیح ٓولىشد ًْبدّبی دهَوشاتیه ثش
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َٓاهل ارتوبٓی -فشٌّگی تأویذ داسد .حىَهت ّب ثش ًجك خلك ٍ خَی ؿْشًٍذاًـبى ثب
ّن هتفبٍتٌذ(پبتٌبم.)33-36 :1384،
ًْبدگشایبى ر ذیذ اص لحبٍ ًِشی ٍ هتذلَطیه ثبّن اختالف داسًذ اهب دس دٍ ًىتِ اػبػی
تَافك داسًذ:
ًْ .1بدّب ثِ ػیبػت ّب ؿىل هی دٌّذ :لَآذ ٍ سٍیِ ّبی ارشایی
اػتبًذاسد ثش ًتبیذ ػیبػی تأحیش هی گزاسًذً .وی تَاى ثِ ػبدُ گی
ًتبیذ ٍ ثشآیٌذ ّبی ػیبػی سا دس حذ تٔبهل تَح ّبی ثیلیبسد افشاد یب
هحل تٔبهل ًیشٍّبی ٍػیْ ارتوبٓی تٌضل دادًْ .بدّب ثش ًتبیذ تأحیش
هی ًٌْذ ،چشا وِ آى ّب ثِ َّیت ،لذست ٍ اػتشاتظی ّبی ثبصیگشاى
ؿىل هی دٌّذ.
ًْ .2بدّب ثَػیلِ تبسیخ ؿىل هی گیشًذّ :شلذس ّن وِ َٓاهل دیگش ثش
ؿىل ًْبدّب تأحیش گزاسًذ ثْش حبل ًْبدّب لذست ٍ هٔف داسًذ.
ثٌبثشایي آى ّب تزؼن خي ػیش ٍ ًمبى ٌٓف تبسیخی ّؼتٌذ .تبسیخ
اّویت داسد چشا وِ آى ساّی اػت وِ ًْبدّب اص آى ٓجَس هی وٌٌذ:
آًچِ دس اثتذا ٍالْ هی ؿَد (حتی اگش ثٔوی اص رْبت تلبدفی ثبؿذ)
آًچِ سا وِ ثٔذاً اتفبق هی افتذ تٔییي هی وٌذ .ؿبیذ افشاد
ًْبدّبیـبى سا «اًتخبة» وٌٌذ ،اهب آًْب ایي ًْبدّب سا تحت ؿشایٌی
خَد ػبختِ اًتخبة ًوی وٌٌذ ٍ اًتخبة آًْب ًیض ثِ ًَثِ خَد ثش
لَآذی تأحیش هی گزاسد وِ ربًـیٌبًـبى دس چبسچَة آًْب دػت ثِ
اًتخبة هی صًٌذ (پبًتبمّ ،وبى.)30 :
ثٌبثشایي ػشهبیِ ارتوبٓی وِ هحلَل تبسیخ اػت ٍ اص ًشیك تبسیخ هٌتمل هی ؿَد ثش
وبسآهذی ٍ ػبختبس ٍ ػیبػت ّبی ًْبدّب تأحیش هی گزاسد.
وبسوشدّبی هزوَس ػشهبیِ ارتوبٓی دس حَصُّبی فشدی ،ارتوبٓی ٍ ًْبدیّ ،وگی ثِ
تبحیش ایي هفَْم ثش ػیبػت داللت داؿتِاًذٓ .الٍُ ثش ایي یىی اص وبسوشدّبی اػبػی
ػشهبیِ ارتوبٓی هؼتمیوبً هشثَى ثِ حَصُ ػیبػت اػت .ثیؾ اص ّوِ پبتٌبم ثِ تأحیشات
ایي ػشهبیِ ثش حَصُ ػیبػت پشداختِ اػت .وِ دس ایٌزب ثِ اختلبس ثِ آًْب اؿبسُ هی ؿَد
اٍلیي هَسدی وِ پبتٌبم هٌشح ًوَدُ اػت ،تأحیش ػشهبیِ ارتوبٓی ثش ؿىل گیشی ٍ
احشات هخجت ربهِٔ هذًی اػتٌّ .زبسّب ٍ اسصؿْبی ربهِٔ هذًی دس ػبختبسّب ٍ الذاهبت
ارتوبٓی هتوبیضی تزؼن یبفتِ ٍ ثَػیلِ آًْب تمَیت هی گشدًذ .یىی اص اسصؿْبی هْن
ؿىل دٌّذُ ربهِٔ هذًی پٌذاؿت ثشاثشی ػیبػی اػت .ؿْشًٍذی دس ربهِٔ هذًی

هؼتلضم حمَق ٍ تْٔذات ثشاثش ثشای ّوِ هی ثبؿذ .یه چٌیي ربهِٔ ای ًیض ًِ اص ًشیك
سٍاثي ٓوَد ی التذاس ٍ ٍاثؼتگی ثلىِ اص ًشیك سٍاثي افمی هٔبهلِ هتمبثل ٍ ّوىبسی ثِ
ّن پیَػتِ اػت .دس ایي ربهِٔ ؿْشًٍذاى دس لبلت افشاد ثشاثش ثب یىذیگش استجبى داسًذ ٍ ًِ
دس لبلت حبهی ّب ٍ وبسگضاسّب یب حبووبى ٍ گذایبى .هٌوئٌبً ّوِ ًِشیِ پشداصاى والػیه
روَْسی دهَوشات ًجَدُ اًذ .ربهِٔ هذًی هٔبكش ًیض ًوی تَاًذ اص هٌبفْ تمؼین وبس ٍ
ًیبص ثِ سّجشی ػیبػی چـن پَؿی وٌذ .اهب سّجشاى دس چٌیي ربهِٔ ای ثبیذ خَد سا
پبػخگَی ؿْشًٍذاى ثذاًٌذّ .ن لذست هٌلك ٍ ّن فمذاى آى هی تَاًٌذ فؼبدآٍس ثبؿذ،
چشا وِ دس ّشدٍ ،هفَْهی اص ٓذم پبػخگَیی ًْفتِ اػتّ .شچِ ػیبػت ّب ثِ ایذُ ال
ثشاثشی ػیبػی ؿْشًٍذاًی وِ تبثْ ٌّزبسّبی هٔبهلِ هتمبثل ّؼتٌذ ٍ دس خَد گشداًی
هـبسوت هی وٌٌذً ،ضدیىتش ؿَد هی تَاى گفت وِ ربهِٔ ،هذًی تش اػت(پبتٌبمّ ،وبى،
.)158
دٍهیي تأحیش هشثَى ثِ تمَیت ٍ وبسآهذی حىَهت دهَوشاتیه اػت .پبتٌبم هی ًَیؼذ:
دس هٌبًك غیشهذًی حتی یه حىَهت لَی (ٓبهل ارشای لبًَى) ًیض ثِ خبًش هحیي
ارتوبٓی غیشهذًی تؤیف هی ؿَدّ .وبى ٍیظگی ّبی ربهِٔ وِ ؿْشًٍذاى سا ثِ تمبهب
ثشای حىَهت لَی تش ٍا هیداسد ایي احتوبل سا افضایؾ هی دّذ وِ حىَهت ًتَاًذ
(حذالل دس حبلت دهَوشاتیه) لَی ثبؿذ( .ثشای هخبل ایي اهش دس خلَف تالؽ ّبی
ثیَْدُ هذهبفیبئی دٍلت ایتبلیب دس ًین لشى گزؿتِ كذق هیوٌذ) .ثشٓىغ ،حىَهت
«حذالل» هٌبًك هذًی ثذٍى تالؽ صیبد ًیض اص حىَهت «حذاوخش» هٌبًك غیشهذًی لَی
تش اػت چشا وِ آى هی تَاًذ ثش سٍی ّوىبسی سهبیت آهیض ٍ ارشای لبًَى تَػي
ؿْشًٍذاى ثیـتش حؼبة وٌذ.
ایي اهش ًبؿی اص آتوبدی اػت وِ ؿْشًٍذاى ثِ دیگشاى ٍ ًیض هؼئَالى ػیبػی داسًذ وِ
ایي ًگشؽ تَػي اًزوي ّبی هذًی ؿىل هی گیشًذ .لزا اًزوي ّبی هذًی ثِ وبسآهذی
ٍ حجبت حىَهت دهَوشاتیه ووه هیوٌٌذ ّن ثِ خبًش تأحیشات «داخلی» ؿبى ثش آوب ٍ
ّن ثِ خبًش تأحیشات «خبسری» ؿبى ثش ًِبم ػیبػی ٍػیٔتش .اًزوي ّب ووبل ػیبػی،
آتوبد ارتوبٓی ،هـبسوت ػیبػی ٍ «لبثلیت هذًی رٌّی» ثیـتشی اص خَد ًـبى هی
دٌّذ .هـبسوت دس ػبصهبى ّبی هذًی ،هْبست ّبی ّوىبسی ٍ ًیض حغ هؼئَلیت
هـتشن ثشای وَؿؾ رؤی سا دس افشاد تلمیي هی وٌذ .ثِ ٓالٍُ ٍلتی افشاد ٓوَ گشٍُ
ّبی هختلفی ثبؿٌذ وِ داسای اّذاف ٍ آوبی هتفبٍتی ّؼتٌذ ًجیٔتبً ثِ ٍاػٌِ تٔبهل ٍ
فـبسّبی هتمبًْ دیذگبُ ّبیـبى هٔتذل هیؿَد .ایي تأحیشات هؼتلضم آى ًیؼت وِ
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اّذاف آؿىبس اًزوي ػیبػی ثبؿذّ ،ش ًَّ اًزوٌی ثبٓج تلمیي حغ خَد اًوجبًی ٍ
دسن لزت ّوىبسی هَفمیت آهیض هی ؿَد.
اص لحبٍ تأحیشات خبسری ثبیذ گفت وِ ؿجىِ ٍػیٔی اص اًزوي ّبی فشٓی ثبٓج افضایؾ
چیضی هی ؿًَذ وِ اًذیـوٌذاى ػیبػی لشى ثیؼتن «ثیبى هٌبفْ» ٍ «تزویْ هٌبفْ»
ًبهیذُ اًذ .ثِ والم دٍتَوَیلٍ :لتی ٓمبیذی ثَػیلِ یه اًزوي ثیبى هی ؿَد آى ثبیذ
ؿىل سٍؿي تش ٍ دلیك تشی ثِ خَد ثگیشد .ایي اًزوي حبهیبى خَد سا روْ هی وٌذ ٍ
آى ّب سا دس ساُ دػتیبثی ثِ ّذف خَیؾ ٍاسد هٔشوِ هی ًوبیذ؛ ایي حبهیبى ثب یىذیگش
آؿٌب هی ؿًَذ ٍ تٔذاد صیبد ثبٓج افضایؾ غیشت ٍ تٔلت هی ؿَد .یه اًزوي ًیشٍی
افىبس پشاوٌذُ سا هتحذ هی وٌ ذ ٍ ثب لذست آى ّب سا ثِ ًشف یه ّذف وبهالً هٔیي ّذایت
هی ًوبیذ .ثش اػبع ایي ًِشیِ یه ؿجىِ ٍػیْ اص اًزوي ّبی فشٓیّ ،ن تزؼن یه
ّوىبسی ارتوبٓی هؤحش اػت ٍ ّن ثِ ایزبد آى ووه هی وٌذ .ثٌبثشایي ایي ثش خالف
تشع اص دػتِ ثٌذی ٍ ؿمبق وِ ثِ ٍػیلِ هتفىشاًی چَى «طاى طان سٍػَ» ثیبى ؿذُ ،دس
یه ربهِٔ هذًی اًزوي ّبی هتـىل اص اًؼبى ّبی ثشاثش ٍ ّن فىش ثِ ایزبد حىَهت
دهَوشاتیه وبسآهذ ووه هی وٌٌذ(تبرجخؾ.)161 :،1384 ،
ػَهیي تأحیش ػشهبیِ ارتوبٓی هشثَى ثِ ًمؾ آى دس اًبٓت اص لبًَى تَػي ؿْشًٍذاى
دس ربهِٔ هذًی اػت وِ تحت تأحیش ػشهبیِ ارتوبٓی ؿىل هی گیشد .دس هٌبًك هذًی
صًذگی رؤی ثب ایي اًتِبس وِ دیگشاى احتوبالً اص همشسات پیشٍی خَاٌّذ وشد ،تؼْیل
هی گشدد .اگش ؿوب ثذاًیذ وِ دیگشاى ثب ارشای همشسات اًتِبسات تبى سا ثشآٍسدُ هی وٌٌذ
احتوبل صیبدتشی ٍرَد داسد وِ ؿوب ًیض ثِ ّویي تشتیت اًتِبسات ؿبى سا ثشآٍسدُ وٌیذ.
دس هٌبًك غیشهذًی تمشیجبً ّش وؼی اًتِبس داسد وِ دیگشاى همشسات سا ًمن وٌٌذ .اگش
ؿوب ثذاًیذ وِ دیگشاى ثِ فشیت هتَػل هی ؿًَذ آًگبُ اًبٓت اص لَاًیي تشافیىی ،هبلیبتی
ٍ یب همشسات سفبّی اص ػَی ؿوب احومبًِ ثِ ًِش خَاّذ سػیذ .ثٌبثشایي ثِ فشیت هتَػل
هی ؿَیذ ٍ دس ًْبیت اًتِبسات حضى اًگیض ٍ ثذثیٌبًِ ّش وغ تَریِ پزیش خَاّذ ثَد.
هشدم هٌبًك غیشهذًی وِ اص فشٌّگ اًبٓت اص لبًَى هٌبًك هذًی هحشٍم ّؼتٌذ
هزجَسًذ ثِ «ًیشٍّبی ایزبد ًِن» یٌٔی پلیغ ،اتىب وٌٌذ .ؿْشًٍذاى هٌبًك غیشهذًی تش
چبسُ دیگشی ثشای حل هٔول ّبثضی اػبػی ًِن ٓوَهی ًذاسًذ چشا وِ آى ّب اص
پیًَذّبی افمی هٔبهلِ هتمبثل رؤی وِ ثِ گًَِ ای هؤحشتش دس هٌبًك هذًی وبس هی
وٌٌذ ،ثی ثْشُ اًذ .دس ؿشایي فمذاى ّوجؼتگی ٍ اًبٓت اص لبًَى تٌْب یه ساُ حل دس
ثشاثش ّشد ٍ هشد ٍرَد داسد ٍ آى ّوبًب اتىبء ثِ ػلؼلِ هشاتت ٍ صٍس اػت (پبتٌبمّ ،وبى
.)161:

چْبسهیي احش دس حَصُ ػیبػی ایزبد هـشٍٓیت ػیبػی ٍ تؼْیل دس ایزبد ًِن ٓوَهی
اػت .ثشای ایٌىِ افضایؾ آتوبد ،ثْشُ ٍسی ػبصهبًْبی خذهبتی ٍ تَلیذی ٍ دس ًتیزِ
هـشٍٓیت حىَهت ّب سا افضایؾ هی دّذ(والع افًِِ .)161: 1384 ،ن ارتوبٓی ربهِٔ
هذسى اص ًشیك آهیضُ ای اص ػِ اثضاس ٓوذُ ایزبد ّوبٌّگی ثبص تَلیذ هی ؿَد .پَل،
فٔبلیت ّبی ؿشوت وٌٌذگبى دس ثبصاس سا ّوبٌّگ هی وٌذ .التذاس ػیبػی دهَوشاتیه وِ
اص حوبیت لذست هـشٍّ ثشخَسداس اػت ثب ٍهْ ٍ ارشای لبًَى اص ًشیك ًِبم دادگبُ ٍ
ػبصهبى ّبی ارشایی دٍلت الذاهبت ؿْشًٍذاى سا هحذٍد ٍ اهىبى پزیش هی ػبصد ٍ داًـی
وِ اص هـبّذُ ًِبم هٌذ ،وٌتشل ٍ پظٍّؾ دس صهیٌِ فٔبلیت ّبی ارتوبٓی ٍ غیشارتوبٓی
ثشگشفتِ ؿذُ اػتّ ٍ ،ن چٌیي اًجبؿت ٍ اًتـبس ایي داًؾ اص ًشیك ؿجىِ ّبی ػبصهبى
ّبی ثَسوشاتیه ٍ حشفِ ای ،سػبًِ ّبی ّوگبًی ٍ ًْبدّبی آهَصؿی ،تَرِ ٍ آگبّی
ارتوبٓی ٍ هْبست ّبی ؿٌبختی سا دسثبسُ هـىالت فٔلی ٍ آتی وٌـگشاى ،وبسّبیی وِ
ثبیذ اًزبم پزیشد ٍ ثْتشیي ًحَُ اًزبم ایي الذاهبت سا ایزبد هی وٌذ( پَل ،همشسات،
تجلیغبت).
دٍم ایي وِ آسهبًی وِ اص تشویت ایي ػِ اثضاس ایزبد ّوبٌّگی ثِ ٍرَد هی آیذ ،فشم
وٌیذ آسهبى التلبد ثبصاسی وِ ثِ گًَِ ای َّؿوٌذاًِ تٌِین هی ؿَد ٌَّص تلَیش ًبللی
اص ًِن ارتوبٓی اػت ،چَى ؿیَُ غیش سػوی ایزبد ّوبٌّگی ارتوبٓی اص ًشیك پبیجٌذی
وِ اص اًگبسُ ّب ٍ ثبٍسّبی هجتٌی ثش تزشثِ صًذگی آوبی رَاهْ هذسى دسثبسُ دیگش آوبی
ایي رَاهْ ًـأت ه ی گیشد سا ًبدیذُ هی اًگبسد ٍ الذاهبتی سا وِ اص ایي ثبٍسّب ًبؿی هی
ؿَدً ،وی ثیٌذ .آتوبد ًوًَِ ثؼیبس خَثی اص هٌبثْ فشٌّگی ٍ اخاللی اػت وِ ؿیَُ
غیشسػوی ایزبد ّوبٌّگی ارتوبٓی سا اهىبى پزیش هی ػبصدً .ىتِ ای وِ هی خَاّن ثذاى
اؿبسُ وٌن هفَْم ًبوبفی ّوبٌّگی ارتوبٓی اػت وِ ّن چٌبى پبثشربػت ،حتی پغ اص
تشویت ٍ گؼتشؽ ساّىبسّبی ثبصاسی وِ پَل هحشن آى اػت ،لَاًیٌی وِ اص هـشٍٓیت
دهَوشاتیه ثشخَسداسًذ ٍ آوبل ایي لَاًیي ٍ ،داًـی وِ اص آتجبس ًِشی ثشخَسداس اػت ٍ
ًِبم یبفتِ ٍ سػوی ؿذُ اػت .ایي هؼئلِ ًبؿی اص ایي اػت وِ ّوبٌّگی هَفمیت آهیض
ثِ ّوىبسی ثؼتگی داسدّ .وىبسی ًیض ثِ ادساوبت ،توبیالت ٍ ،اًتِبساتی ٍاثؼتِ اػت وِ
افشاد سا ثِ ّوىبسی تشغیت هی وٌذ.
ػَم ایي وِ توبیالت ؿٌبختی ٍ ٌّزبسی داسای ٍیظگی هٌفی هـتشوی ّؼتٌذ :آًْب
هٌٌك ػِ اثضاس فَق سا ثِ هجبسصُ هی ًلجٌذ چَى الذام ٍ دخبلت ساّجشدی سا ثشًوی تبثٌذ.
ایي توبیالت خشیذًی یب دػتَسپزیش ًیؼتٌذ ٍ ًوی تَاى آًْب سا دس چبسچَة ػشفلل ّبی
دسػی آهَصؽ داد .ایي ثذاى هٌٔبػت وِ ایي توبیالت دس یه ؿشایي ارتوبٓی هفشٍم یب
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ٍرَد داسًذ یب غبیت اًذٍ ،لی ًوی تَاى ثب الذاهبت ساّجشدی ثِ آػبًی آًْب سا ایزبد وشد.
اگش ثذاًین وِ داًؾ ٍرَد ًذاسد پظٍّؾ سا آغبص هی وٌینٍ ،لی ٍلتی آتوبد ،خیشخَاّی
یب گشایؾ ثِ ّوىبسی ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ چِ هی تَاى وشد؟ ثذیي تشتیت هی تَاى گفت
وِ اگش تٌْب ثتَاى اص آتوبدی وِ ػشچـوِ ّوىبسی ارتوبٓی اػت كیبًت وشد ٍ آى سا
فٔبل وشد ،هی تَاى ویفیت ًِن ارتوبٓی ٍ وبسایی اػتفبدُ اص اثضاس لذست ،پَل ٍ داًؾ سا
ثِ ؿذت افضایؾ داد(والع افِ ،تبرجخؾ.)204 :
پٌزویي هشثَى ثِ تؼْیل ارشای ػیبػت ّبی ٓوَهی اػت .ثِ ًِش والع افِ ػیبػت
ّبی ٓوَهی ٍ ارشای آًْب اص چٌذ رٌجِ ثِ آتوبد ٍاثؼتِ اػت .یىی اص ایي رٌجِ ّب،
ػْ َلت وٌتشل ٍ اًٌجبق سفتبس افشاد ثب لَاًیي ٍ تٌجیِ ثشای ًمن لَاًیي اػت وِ ّضیٌِ
ّبی صیبدی سا دس ثش داسدً .من ثشخی لَاًیي (هخالً لبًَى ؿوبسُ گزاسی اتَهجیل ّبی
ؿخلی ،سٓبیت اػتبًذاسدّبی ػبختوبًی دس احذاث ػبختوبى ّبی هؼىًَی ٍ ،هَاسدی اص
ایي دػت) ثِ ساحتی لبثل تـخیق ٍ تٌجیِ ّؼتٌذٍ ،لی وٌتشل ٍ ارشای ثشخی دیگش (اص
لجیل اػتبًذاسدّبی لبًًَی سٍاثي هیبى آوبی یه خبًَادُ ،یب كبحجبى هـبغل ٍ هـتشی
ّب) ثؼیبس دؿَاس یب دػت ون پشّضیٌِ اػتّ .شچِ ثِ ایي ػَی ًیف ًضدیه تش ؿَین،
ًمؾ آتوبد «ٓوَدی» یب هیبى ػٌحی اّویت ثیـتشی هی یبثذ (آتوبد ثِ ایي وِ
همبهبتی وِ لَاًیي سا تٔشیف هی وٌٌذ ایي وبس سا ًجك اػتبًذاسدّب ،اسصؽ ّب ٍ سٍیِ ّبیی
اًزبم هی دٌّذوِ «هي» ؿْشًٍذ سا هتْٔذ هی ػبصد وِ ٍالٔبً اص لَاًیي هَسد ًِش پیشٍی
وٌن .دس ٍالْ هـَْس ثَدى ایي یب آى ػیبػت ثِ «هٔمَلیت اخاللی» یب دٍساًذیـی آؿىبس
تٌْب ساّی اػت وِ آى سا ثِ ًَٓی الضام آٍس هی وٌذ ٍ ثِ آى ػیبػت ،لذست ؿىل دّی یب
«ثشتشی» هی دّذ ،چَى تحویل سػوی اص ًشیك وٌتشل ٍ الذاهبت تٌجیْی هٌفی (یب
اًگیضؽ هخجت اص ًشیك پبداؽ دادى ثِ سٓبیت لَاًیي) تمشیجبً غیشهوىي اػت .اگش چٌیي
ػیبػت ّبیی ثِ ٍالْ هؤحش ثبؿٌذ ،ایي تأحیشگزاسی ًبؿی اص ایي اػت وِ ؿْشًٍذاى خَد
پلیغ خَد ّؼتٌذ چَى آًْب (ثِ گًَِ ای هیبى ػٌحی) ثِ ٓمل ٍ التذاس لبًَى گزاساى
آتوبد داسًذ ٍ ثِ هفَْهی هتىی ّؼتٌذ وِ سٓبیت لَاًیي سا «هٌٔبداس» هی داًذ.
رٌجِ دیگش ثِ داهٌِ تأحیشات خبسری (فشهبً ػَدهٌذ) اًبٓت اص لَاًیي استجبى داسد.
ػَدهٌذی ثیـتش ثِ لَآذ حمَق هذًی ٍ تزبسی (اص لجیل لبًَى ؿشوت ّب ،لبًَى وبس ،یب
لبًَى هبله ٍ هؼتأرش) هحذٍد اػت؛ تأحیشات ایي لَاًیي تٌْب ثِ وؼبًی ّوچَى آتجبس
دٌّذگبى ،وبسگشاى ،هؼتأرشاى ٍ هَاسدی اص ایي دػت هحذٍد اػت وِ ًمؾ ّب ٍ ػوت
ّبی ٍیظُ ای سا ثشْٓذُ داسًذ .دس ػوت دیگش ایي ًیف ،هٔیبسّب ٍ ًْبدّبی ٓوَهی لشاس
داسًذ وِ هضایبی آًْب ثؼیبس فشاگیش اػت ٍ ّیچ فشدی (ثِ دلیل ًمؾ یب ربیگبُ ٍیظُ خَد)

اص آى ػَد ًوی ثشًذٍ ،لی ٓذم سٓبیت آًْب (اص رولِ لَاًیٌی وِ ساًٌذگی دس حبل هؼتی سا
هوٌَّ هی وٌٌذ) پیبهذّبی هٌفی ثؼیبس گؼتشدُ ٍ پیؾ ثیٌی ًبپزیشی سا ثِ ّوشاُ داسد
وِ ّیچ فشد ثخلَكی ًوی تَاًذ دسثبسُ آى گالیِ وٌذ یب چبسُ ای ثشای آى ثیٌذیـذ.
لَاًیي ًت پیـگیشی ،ایوٌی تشافیه ،سٍاثي هذًی گشٍُ ّبی رٌؼیتی ،لَهی یب دیٌی ،یب
حوبیت اص هحیي صیؼت ًوًَِ ّبیی اص «وبالّبی ّوگبًی» ّؼتٌذ (دس همبثل حوبیت اص
هٌبفْ گشٍّی آتجبس دٌّذگبى ،هلشف وٌٌذگبى ٍ غیشُ) .ػیبػت ّبیی وِ چٌیي
ػَدهٌذی گؼتشدُ ای داسًذ ثش اػبع هٌٌك «سهبیت هـشٍى» ٓول هی وٌٌذ.
ایي ثذاى هٌٔبػت وِ توبیل هي ثِ اً بٓت اص ػیبػت ّبیی وِ ثِ وبالی ّوگبًی استجبى
داسًذ هـشٍى ثِ ایي اػت وِ هٌوئي ثبؿن دػت ون تٔذاد لبثل هالحِِ ای اص افشاد
دیگش ًیض اص ایي ػیبػت ّب اًبٓت هی وٌٌذ ،چَى اگش هي تٌْب وؼی ثبؿن (یب ٓوَی اص
اللیت وَچىی ثبؿن) وِ اص ایي ػیبػت پیشٍی هی وٌذ ًِ تٌْب اّذاف ایي ػیبػت تحمك
ًخَاّذ یبفت ،ثلىِ ثِ خَد ًیض آػیت خَاّن سػبًذٍ .لی اگش ثتَاًن ثبٍس داؿتِ ثبؿن
(یٌٔی آتوبد داؿتِ ثبؿن) وِ دیگش ؿْشًٍذاى ًیض ثِ پیـجشد هٌبفْ رؤی ٍ اهَس ٓبم
الوٌفِٔ ٓاللِ رذی داسًذ ،ایي فشم ؿٌبختی دس ًْبیت صهیٌِ تحمك خَد سا فشاّن
خَاّذ ػبخت .دس كَستی وِ ؿیَُ ٓولی وِ ایي ػیبػت تزَیض هی وٌذ ثِ ساحتی لبثل
وٌتشل ٍ ارشا ًجبؿذ ،آتوبد ثِ توبیالت ٓبم ًگش (یب آیٌذُ ًگش) ؿْشًٍذاى هشٍسی تش
خَاّذ ثَد ٍ ثبیذ اص َٓاهل تٔییي وٌٌذُ ارشای هَفمیت آهیض ایي ػیبػت هحؼَة ؿَد.
گبّی اگش دلیلی ثشای آتوبد ثِ پیشٍی دیگشاى اص یه لبًَى ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ سٓبیت
ایي لبًَى حتی خٌشًبن ًیض ّؼت .سٓبیت ایي لبًَى وِ دس َّای هِ آلَد ًجبیذ اص ػشٓت
هٔیٌی تزبٍص وشد ،اگش اص ایي ّشاع داؿتِ ثبؿیذ وِ تٌْب وؼی ّؼتیذ وِ اص آى پیشٍی
هی وٌیذ ثِ اًذاصُ سٓبیت ًىشدى آى خٌشًبن اػتّ .ن چٌیي ،تفىیه صثبلِ ّبی هٌضل
ثشای رذا وشدى هَاد لبثل ثبصیبفت وبس وخیفی اػت وِ اگش ًتَاى فشم وشد وِ ثِ ٓبدتی
ّوگبًی تجذیل ؿذُ ،اص ًِش تأحیشات صیؼت هحیٌی وبهالً ثی هٌٔبػتّ .ویي هؼئلِ
دسثبسُ كذلِ ،پشداخت حك ٓوَیت ،ووه ثِ اتحبد ثیگبًگبى ،پشّیض اص هـبغل غیشلبًًَی،
ایزبد تؼْ یالت وبسآهَصی ،پشّیض اص آلَدگی ثیؾ اص حذ َّا ٍ ساًٌذگی دس ٌّگبم هؼتی،
خَدداسی اص هَاد غیشهزبص دس داهپشٍسی تَلیذ فشآٍسدُ ّبی غزایی ،اػتفبدُ اص ثیوِ
خذهبت ثْذاؿتی ثِ گًَِ ای وِ دس ّضیٌِ ّبی ثْذاؿتی كشفِ رَیی ؿَد ،یب خشیذ هَاد
سًگی وِ (ثب ٍرَد ایي وِ گشاى تش ّؼتٌذ) ثِ هحیي صیؼت آػیت ًوی سػبًٌذ ،آهَصؽ
فشصًذاى دس ارتٌبة اص هَاد هخذس ٍ پشداخت كبدلبًِ هبلیبت ًیض كبدق اػت .تٔذاد
فضایٌذُ ای اص ػیبػت ّبی ٓوَهی راتبً ثِ گًَِ ای ّؼتٌذ وِ هی تَاًٌذ ؿیَُ ّبی ایزبد
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خیش ّوگبًی یب پشّیض اص ؿش رؤی سا ثِ خَثی ًشاحی ٍ تزَیض وٌٌذٍ ،لی هحذٍدیت
لذست وٌتشل ٍ تحویل گشی دٍلت وِ تحت ًِش لَاًیي هذًی اػت ثبٓج هی ؿَد وِ
دٍلت دس اوخش هَاسد ًتَاًذ ایي ػیبػت ّب سا ثب ثشسػی ًِبم هٌذ ٍ وبسثشد هوبًت ّبی
ارشایی هخجت ٍ هٌفی ثِ گًَِ ای همتذساًِ آوبل وٌٌذ .دس چٌیي هَاسدی ،ؿْشًٍذاى
«خَة» وِ هی تَ اًٌذ ٍ هی خَاٌّذ هؼئَالًِ ٍ ٓبلالًِ ٓول وٌٌذ َٓاهل ارشایی ًْبیی
ّؼتٌذ ،دس حبلی وِ ػیبػت ٓوَهی ًوی تَاًذ چیضی ثیؾ اص ساٌّوبیی ،تشغیت اخاللی،
ٍ خذهبت تىویلی اسائِ دّذٍ .لی ثشای ایي وِ ایي ؿْشًٍذاى خَة ثتَاًٌذ ثش اٍهبّ
هؼلي ؿًَذ ٍ تأحیشگزاس ثبؿٌذ ،هشدم ثشای اًویٌبى اص ایي وِ تٔذاد هٌبػجی (اغلت تٔذاد
ثؼیبس صیبدی) اص ؿْشًٍذاى (یب هلشف وٌٌذگبى یب سلجب) ًیض دس سفتبسّبی سٍصهشُ ٍ اغلت
غیشآؿىبس خَد اص ّویي اًوجبى ،خیشخَاّی ٍ ٍرذاى ثشخَسداسًذ ،ثبیذ دالیلی داؿتِ ثب
ؿٌذ .هٌوئٌب آگبّی اص «لذست تحویلی ثِ حوبیت ٍ تمَیت فوبیل هذًی هی-
اًزبهذ»(لَیٍ .) 26 :1996،لی دس اوخش هَاسد ثبیذ آتوبد سا ربیگضیي ارجبس وشد ،چَى
وٌتشل سفتبسّبی هجتٌی ثش ّوىبسی ٍ تٌجیِ ٓذم ّوىبسی تٌْب فشاتش اص تَاى ؿْشًٍذاى
ًیؼت ،ثلىِ اص حیٌِ لذست همبهبت ًیض خبسد اػت .ثٌبثشایي هی تَاى اص افضایؾ ؿذیذ
ػیبػت ّبیی ػخي گفت وِ تحویل همتذساًِ ثِ تٌْبیی ثشای ارشای آًْب وبسػبص ًیؼت،
ٍ ارجبس «هذًی» وِ ؿْشًٍذاى سٍؿٌفىش آتوبد ٍسص ایزبد هی وٌٌذ (ؿْشًٍذاًی وِ
تَاًبیی هذًی ای ّؼتٌذ وِ ؿه ثِ ػَء اػتفبدُ دیگشاى اًگیضُ آًبى سا اص هیبى هی ثشد)
ؿشى هشٍسی آى اػت (والع افِ.)263-7: 1384،
آًچِ تبوٌَى سفت ثشسػی آحبس هخجت ٍ ثِ ٓجبستی وبسوشدّبی هخجت هفَْم ػشهبیِ
ارتوبٓی دس حیبت رؤی ثب تبویذ ثش ػیبػت ثَد .ثب ایي ّوِ ٍ ّوبًٌَس وِ ساثشت
هشتَى ًیض دس هجبحج هشتجي ثب وبسوشدگشایی ػبختبسی هٌشح هیوٌذ ،لضٍهب پذیذُ ّبی
ارتوبٓی وبسوشدی ًیؼتٌذ ،ثلىِ ثشخی اص آًْب ًیض وظوبسوشد ٍ ثی وبسوشد ّؼتٌذ .دس
اداهِ الصم اػت تب ثِ ثشخی اص هْوتشیي وظوبسوشدی ّبی ػشهبیِ ارتوبٓی دس حَصُ
ػیبػت ًیض اؿبسُ ؿَد.
کضکارکزدها
ساثشت پبتٌبم دس یىی اص آحبس هتبخش خَد هیبى ػشهبیِ ارتوبٓی اًفلبلی ٍ اتلبلی توبیض
لبئل ؿذُ ٍ دػتِ ثٌذی خبكی سا اسائِ وشدُ اػت .ثشخی ایي دػتِ ثٌذی دٍگبًِ اص ػَی
ساثشت پبتٌبم سا پبػخ ٍی ثِ اًتمبدات هٌتمذیي داًؼتِ اًذ .هٌتمذیي دس ًمذ آحبس پبتٌبم یبد
آٍس ؿذُ ث َدًذ وِ ثشخی اص َٓالت ٍ ًتبیذ دٍس ثشد ػشهبیِ ارتوبٓی هیتَاًذ ثِ ًَس ثبلمَُ
هَرت رذایی ؿذُ ٍآحبس هٌفی اص خَد ثشربی گزاسد.

ثشپبیِ ایي دػتِ ثٌذی رذیذ ػشهبیِ ارتوبٓی اص ًَّ اًفلبلی آى هیتَاًذ ثِ ًَٓی داسای
وظوبسوشد ثبؿذ .ثذیي هٌٔبوِ ایي ػشهبیِ ارتوبٓی دس دسٍ ى یه گشٍُ ٍاحذ اًتوبد یبفتِ
ٍ تب آًزب گؼتشؽ یبثذ وِ ًْبیتب ثِ ًَٓی اص دسٍى گشایی اػتحبلِ ؿَد .چیضی وِ ثب ًشد
دیگشی ّوشاُ ثَدُ ٍ ثِ سػویت ؿٌبختي َّیتْبی هتفبٍت سا هحذٍد هیوٌذ .پبتٌبم دس
ایي همَلِ ػشهبیِ ارتوبٓی اتلبلی سا اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس داًؼتِ ٍ ٌَٓاى
هیذاسدوِ ایي ػشهبیِ ارتوبٓی هَسد ًیبص رذی اػت صیشا هب ثبیذ ثتَاًین ثب َّیتْبی دیگش
ساثٌِ ثشلشاس وٌین .دس ٍالْ وبسوشد اكلی ػشهبیِ ارتوبٓی پیًَذ صدى ّوِ اًؼبًْب ٍسای
هشصّبی لَهیً ،ظادی ،دیٌی ٍ َّیتی اػت ٍ آى دػتِ اص ػشهبیِ ّبی ارتوبٓی دس ایي
ساػتب هفیذ ّؼتٌذ وِ ثب ووتشیي غیشیت ػبصی گفتوبًی ثیـتشی فشكت سا ثشای افشاد دس
ساػتبی تٔبهل ایزبد وٌٌذ).(Putnam: 2000
ثؼیبسی اص داًـوٌذاى ؿجىِ ّبی اتلبلی هَسد ًِش ساثشت پبتٌبم سا رٌجِ ػبختبسی
ػشهبیِ ارتوبٓی للوذاد وشدُ ٍ ایؼتبسّب ٍ ًگشؽ ّبی افشاد دس ساػتبی آتوبد ّش چِ
ثیـتش ثِ دیگشی سا دس صهشُ رٌجِ فشٌّگی ػشهبیِ ارتوبٓی ثشؿوشدُ اًذ(Rippl et al: .
).2010:8
الجتِ پیؾ اص ایي پیش ثَسدیَ دس احشی ثب ًبم توایش :نقذ اجتواعی قضاوت سلیقه ای وِ
ثِ ػبل ً 1984گبؿتِ ؿذ ،ایي وبسوشدّبی اًؼذادی سا هَسد اسصیبثی لشاس دادُ ثَدٍ .ی دس
ایي احش ثِ ایوبح ایي هٌلت هیپشداصد وِ چگًَِ دس پبسُ ای هَاسد ػشهبیِ ارتوبٓی ٍسٍد
ثِ ٍ خشٍد اص حلمِ ّبی فشٍثؼتِ ارتوبٓی سا دؿَاس ػبختِ ٍ اص گشٍُ ّبی ارتوبٓی،
هحبفلی دسٍى گشا هی ػبصد ).(Bourdieu:1984
یىی اص هْوتشیي وظوبسوشدّبی ػشهبیِ ارتوبٓی ایزبد ٍ گؼتشؽ روبٓت گشایی اػت.
هب اص ٓجبست روبٓت گشایی ثشای اؿبسُ ثِ پذیذُّبی ثؼیبس هتٌَٓی اػتفبدُ هیوٌین.
ّلٌذ ٍ ثلظیه اّویت ػیبػی ٍ اداسی ثؼیبسی ثِ «اسوبى» 1فشٌّگی ربهِٔ هیدٌّذ ٍ
دس ثلظیه دسكذ اهَس ارتوبٓی وِ اص ػَی دٍ روبٓت ٓوذُ دس ایي وـَس اداسُ هیؿذُ،
ثِ ًحَ لبثل تَرْی وبّؾ یبفتِ اػت .فشاًؼِ دس دٍاسى ًبپلئَى روبٓبت وبتَلیه،
پشٍتؼتبى ٍ یَْدی سا ثِ سػویت ؿٌبخت ٍ صهبًیىِ دٍلت فشاًؼِ ًوبیٌذگی هؼلوبًبى سا
ثِ ْٓذُ گشفت ٍ آًشا ثِ یه ّیئت اًتخبثی ٍاگزاس وشد ،دس ٍالْ ثذٍى آًىِ ثخَاّذ ربهِٔ
سا ثِ سٍؿی روبٓت گشایبًِ اداس ُ وٌذٍ ،رَد روبٓت هؼلوبًبى سا ثِ سػویت ؿٌبخت .هب
ایي ًَّ روبٓت گشایی سا تٌْب دس استجبى ثب رٌجـْبیی هیتَاًین دسن وٌین وِ ثِ دًجبل
. Pillar
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وؼت ًَٓی اًحلبس ثشای تٌِین ساثٌِ هیبى افشادِ روبٓت ٍ ّوچٌیي تٌِین ساثٌِ
روبٓت ثب دٍلت هلی ٍ ًْبدّبی ثیي الوللی ّؼتٌذ .ایي هفَْ م اص ػبصهبى ارتوبٓی هی-
تَاًذ ثِ ولی َّیت فشد سا تحت الـٔبّ روبٓت لشاس دّذ .روبٓتی وِ ثٌبثش هبّیت
هزّجی ،فشٌّگی ٍ یب لَهی خَد توبهی رٌجِّبی صًذگی فشد سا تٔشیف وشدُ ٍ حمَق اٍ
سا تٔییي هی وٌذ ٍ .ایي خَد یىی اص وظوبسوشدّبی ػشهبیِ ارتوبٓی هیثبؿذ.
آى ًَّ روبٓ ت گشایی وِ اهشٍصُ هب سا پشیـبى ػبختِ اػتًَٓ ،ی اػت وِ خَد سا ثبالتش
اص هفَْم ؿْشًٍذی تٔشیف هی وٌذ ٍ دس ٍالْ َّیت روبٓتی سا ٍسای َّیت هلی ثشهی-
ؿوشد .هٔف ًؼجی دٍلتْبی هلی ثِ تمَیت سٍص افضٍى روبٓبت هٌزش ؿذُ اػت ،ثِ ٍیظُ
صهبًی وِ روبٓت گشایی خَد سا دس ثشاثش یه اهپشاتَسی چٌذ هلیتی تٔشیف وٌذ وِ دس آى
هشدم دس ؿشایي ٍاثؼتگی ٍ تحمیش ثِ ػش هیثشًذ).(Touraine, 2007:174
دس هیبى ایي دٍ ًَّ روبٓت گشایی وِ یىی اص آًْب ثؼیبس هحذٍد ٍ دیگشی ثؼیبس افشاًی
اػت ًَّ ،ػَهی ًیض ٍرَد داسد وِ ٓجبست اػت اص دٍسىگشایی روبٓتی ،1وِ ًبُش اػت
ثش ٓىغ الٔول یه گشٍُ اللیت دس ثشاثش ًشد اص ػَی یه گشٍُ اوخشیت ٍ یب ثخؾ لبثل
تَرْی اص هشدم .وؼبًیىِ ایٌگًَِ اص ربهِٔ ساًذُ ؿذُاًذ ،ثِ دًجبل ّشربیی رضء ًشدثبى
ارتوبٓی ،وِ دس آى ربیگبُ هٌبػجی ًذاسًذ ،هی گشدًذ ٍ اص خَد تٔبسیف ویفی اسائِ هی-
دٌّذ تب تلَیش خذؿِ داس ؿذُ خَد سا ثذیي كَست ػبهبًی ًؼجی ثخـٌذ .ایٌگًَِ اػت
وِ هب اص یه تٔشیف ارتوبٓی ٍ التلبدی دسثبسُ فمشا ثِ یه تٔشیف فشٌّگیً ،ظادی ٍ یب
حتی وبهال دیٌی اص آًْب گزاس هیوٌین .ایٌىِ هب دیگش گشٍُّبی ارتوبٓی سا ثش اػبع
ٍهٔیت فشٌّگی آًْب ثشسػی هیوٌین ٍ ًِ دیگش ثش پبیِ ٍهٔیت التلبدی ٍ ارتوبٓی
آًْبً ،بُش ثِ ّوبى ٍالٔیتی اػت وِ هب ثذاى ؿشایي پؼب ارتوبٓی 2هیگَیین
). (Touraine,2007:175

ٍلتی داًؾ آهَصاى دس حیبى هذاسع هیبى خَد گشٍُ ثٌذی هیوٌٌذ ٍ ثِ ربی آًىِ ثش
اػبع ٍسصؽ هَسد ٓاللِٓ ،الیك ارتوبٓی ٍ یب ػیبػی گشٍُ ثٌذی ؿًَذ ،ثش پبیِ هلیت ٍ
هزّت گشدا گشدِ یىذگش روْ هیؿًَذ ٍ صهبًیىِ هب دس ثشخی داًـگبُّب دس دًیب ،ؿبّذ
گشٍُ ثٌذی لٌجی اص یىؼَ هیبى ًشفذاساى فلؼٌیي ٍ اص دیگشػَ ًشفذاساى یَْد ٍ اػشاییل
ّؼتین ،ثبیذ ثش ایي اهش كحِ گزاؿت وِ هب دس ثٌي ًَٓی روبٓت گشایی ٍاوٌـی لشاس
داسین ) .(Touraine,2007,175-176ایي ًَّ روبٓت گشایی ٍاوٌـی تب حذٍد صیبدی سیـِ
دس ػشهبیِ ارتوبٓی اًفلبلی داسد .ثب وٌتشل ػشهبیِ ارتوبٓی اًفلبلی ٍ ساّجشی آى ثِ
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ػَی ػشهبیِ ارتوبٓی اتلبلی ًِ تٌْب هی تَاى اص ًفَر ٍ لذست روبٓبت ٍ روبٓت گشایبى
وبػت ثلىِ دس اهتذاد آى هی تَاى ثب تىیِ ثش وبسوشدّبی هخجت ػشهبیِ ارتوبٓی ،اص ایي
ًیشٍ دس ساػتبی استمبء ػٌح ووی ٍ ویفی حیبت ارتوبٓی ثْشُ ثشد.
نتیجه گیزی
ًتیزِ ای وِ اص هزوَِٓ وبسوشدّبی ػشهبیِ ارتوبٓی ثذػت هی آیذ ایي اػت وِ هؤلفِ
ّبی ایي ػشهبیِ هَرت ثْجَد ،تمَیت ٍ ػالهت ولیت ًِبم ارتوبٓی ػیبػی هیگشدد.
آتوبد ثِ ٌَٓاى هَلفِ ػشهبیِ ارتوبٓی هَرت تؼْیل وٌؾ ّب ٍ سٍاثي هتمبثل دس هیبى
هشدم هی گشددّ .وچٌیي هَرت ّوىبسی افشاد ٍ دس ًتیزِ ثْشُ گیشی اص ػشهبیِّبی
هبدی ٍ هٌَٔی ثذٍى پشداخت ّضیٌِ ٍ یب ثب پشداخت ّضیٌِ ّبی اسصاى هی ؿَد ،پغ آًچِ
وِ أًمبد لشاسدادّب ٍ اًزبم فٔبلیت ّب سا آػبى هی ًوبیذّ ،وىبسی ٍ هـبسوت دیگشاًی
اػت وِ دس احش آتوبد ثَرَد هی آیذ.
ّش ػِ هتغیش ػشهبیِ ارتوبٓی (آتوبدٌّ ،زبسّب ،ؿجىِ ارتوبٓی) هَرت هـبسوت ٍ
ّوىبسی آػبى افشاد ربهِٔ ثب یىذیگش هی گشدًذ .دس ًتیزِ ایي ّوىبسی ٍفبق ٍ
ّوجؼتگی دس ربهِٔ تـىیل ،تخجیت ٍ تمَیت هی گشددٌٓ .بكش ػشهبیِ ارتوبٓی ،ثَیظُ
ٌّزبسّب ،هَرت سٓبیت ػیبػت ّب ٍ لَآذ ٍ همشسات هی ؿًَذ ٍ ایي ثِ هٌٔبی هـبسوت
ٍ ّوىبسی ؿْشًٍذاى ٍ آحبد ربهِٔ ثب ًْبدّب اػتٌٓ .بكش ػشهبیِ ارتوبٓی ثَیظُ آتوبد
هَرت هـبسوت ٍ ثِ دًجبل ؿىل گیشی ربهِٔ هذًی ،اًبٓت اص حىَهت ٍ دس ًتیزِ
تمَیت ٍ وبسآهذی آى ،اًبٓت اص لَاًیي ٍ همشساتّ ،وىبسی ٍ هـبسوت دس ایزبد ًِنٍ ،
دس ًْبیت هـبسوت ٍ ّوىبسی دس ارشای ػیبػت ّبی ٓوَهی هی ؿَد .ثٌبثشایي هی
تَاًین هْوتشیي احش ٍ وبسوشد ػشهبیِ ارتوبٓی سا دس ّوِ حَصُ ّب ؿىل گیشی ٍ ًْبدیٌِ
ؿذى هـبسوت ارتوبٓی دس حَصُ ّبی هختلف ػیبػی ،فشٌّگی ٍ ًْبدی ثذاًین .چیضی
وِ دس یه ًگبُ ولی ًِ تٌْب هَرت تمَیت ثٌیِ ًِبم والى ارتوبٓی ؿذُ ثلىِ ثشای حفَ
ٍ اػتوشاس آى ًیض هشٍسی ثِ ًِش هیسػذ.
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سیتضس ،رشد )1374( ،نظزیه جاهعه ضناسی در دوراى هعاصز ،تشروِ هحؼي
حالحی .تْشاى :اًتـبسات ٓلوی.



تبرجخؾ ،ویبى ()1384سزهایه اجتواعی (اعتواد ،دهوکزاسی و توسعه) تشروِ
افـیي خبوجبص ٍ حؼي پَیبى ،تْشاىً :ـش ؿیشاصُ



ولوي ،ریوض( )1384نقص سزهایه اجتواعی در ایجاد سزهایه انسانی ،ػشهبیِ
ارتوبٓی (آتوبد ،دهَوشاػی ٍ تَػِٔ) ،گشدآٍسی ویبى تبرجخؾ ،تشروِ افـیي
خبوجبص ٍ حؼي پَیبى ،تْشاىً :ـش ؿیشاصُ



سزهایه اجتواعی

پبًتبم ساثشت( )1384جاهعه بزخوردار سزهایه اجتواعی و سنذگی عووهی،
ػشهبیِ ارتوبٓی (آتوبد ،دهَوشاػی ٍ تَػِٔ) ،گشدآٍسی ویبى تبرجخؾ ،تشروِ
افـیي خبوجبص ٍ حؼي پَیبى ،تْشاىً :ـش ؿیشاصُ.

سزهایه اجتوااعی و
سیاست



تبرجخؾ ،ویبى()1384هصاحبه کیاى تاجبخص با پزوفسور پاتنام،ػشهبیِ
ارتوبٓی (آتوبد ،دهَوشاػی ٍ تَػِٔ) ،گشدآٍسی ویبى تبرجخؾ ،تشروِ افـیي
خبوجبص ٍ حؼي پَیبى ،تْشاىً :ـش ؿیشاصُ.



ثَسدیَ ،پیش( )1384ضكلهای سزهایه ،ػشهبیِ ارتوبٓی (آتوبد ،دهَوشاػی ٍ
تَػِٔ) ،گشدآٍسی ویبى تبرجخؾ ،تشروِ افـیي خبوجبص ٍ حؼي پَیبى ،تْشاىً :ـش
ؿیشاصُ.



فَوَیبهب ،فشاًؼیغ( )1384سزهایه اجتواعی وجاهعه هذنی ،ػشهبیِ ارتوبٓی
(آتوبد  ،دهَوشاػی ٍ تَػِٔ) ،گشدآٍسی ویبى تبرجخؾ ،تشروِ افـیي خبوجبص ٍ
حؼي پَیبى.



افِ ،والع( ) 1384چگًَِ هی تَاى ثِ ؿْشًٍذاى آتوبد داؿت؟ ػشهبیِ ارتوبٓی
(آتوبد ،دهَوشاػی ٍ تَػِٔ) ،گشدآٍسی ویبى تبرجخؾ ،تشروِ افـیي خبوجبص ٍ
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 گشدآٍسی،)ِٔ دهَوشاػی ٍ تَػ، ػشهبیِ ارتوبٓی (آتوبد.،جاهعه ضناسی هذرى
ُ ًـش ؿیشاص: تْشاى، تشروِ افـیي خبوجبص ٍ حؼي پَیبى،ویبى تبرجخؾ
ُ پظٍّـىذ: تْشاى. سزهایه اجتواعی،)1378( اػوبئیل، سهب ٍ وبٍػی،كبلحی اهیشی
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