
ارزیابی مجرد فرضیي ًای پایي ای مک تب هٍصازی از راى 
 ارزش ًای دیوی و صوتی جامعي ایراهی

  



 هسئلِ ثیبى•

  دس دٍم گشفت كَست تَػقِ ثِ ًؼجت ًگشؽ ّب تغییش اٍل .آٍسد ثَرَد تغییش ًَؿ دٍ ًَػبصی هىتت ًمذ•
  هزذدی ثشسػی هؼتلضم دیگش ثبس اهش ایي .آهذ ثَرَد تغییشی تَػقِ هغبلقبت دس سفتِ ثىبس سٍؽ ؿٌبػی

  هىتت داًؾ ثِ ووتش افتوبد ثِ ًیبص هحلی، فشٌّگ ّبی هزذد اسصؿیبثی .ثَد ؿذُ تلمی ثذیْی لجال وِ ثَد
  صیؼت ٍ فشٌّگی لحبػ ثِ اًؼبًی تش رْبًی ػبختي رْت فبدی هشدم تالؽ ّبی ثِ ثیـتش تَرِ ٍ ًَػبصی
  تَرِ هَسد اػبػی اكلی فٌَاى ثِ ّوگبًی ثؼیذ ٍ ارتوبفی رٌجؾ ّبی گشفتي رذی ٍ پبیذاستش هحیغی

ِ ؿٌبػبى   تأحیش تحت وِ گشفت ؿىل رذیذی فمالًیت اػبع ثش تَػقِ فلش ثشآهذ .گشفت لشاس ربهق
  تَػقِ ثبصگشداًذى ٍ آى هزذد تلحیح ثشای تالؽ ثْتش حل ساُ تَػقِ، اًىبس ربی ثِ ٍ ثَدُ هحلی رَاهـ

  كشف افضایؾ ًِ سا تَػقِ اػبػی ّذف سٍؽ، ایي .پزیشفت كَست ّوگبًیؾ ٍ فوَهی ّذف ّبی ثِ
  تَرِ ثب تَػقِ تقشیف ٍ داًؼتِ افشاد تَاًوٌذ ػبصی ٍ آصاد ثلىِ ػشاًِ، دسآهذ حتی یب ٍ هلی ًبخبلق تَلیذ

 .هی پزیشد اًزبم خبف فشٌّگ ّش رْبى ثیٌی ثِ
 



  ربیگضیي ّبی هَسد دس تب اػت فشاسػیذُ آى صهبى آیب :اػت ایي سٍ پیؾ تحمیك هحَسی پشػؾ ثٌبثشایي•
  ثیبًذیـین؟ هحلی ٍ دیٌی فشٌّگ ٍ داًؾ هحَسیت ثب ػَم رْبى دس تَػقِ ثِ سػیذى ساُ ّبی ًیض ٍ تَػقِ

  اػت الصم ایي وِ یب ثبؿذ؟ داؿتِ ایشاى ربهقِ اص دلیمی تجییي هی تَاًذ والػیه ًَػبصی تئَسی آیب
ِ پشداصی ِ تش ٍالـ تجییي ثِ تَرِ ثب ارتوبفی فلَم دس ًؾشی   ایشاًی ربهقِ ػٌتی ٍ دیٌی فشٌّگ اص ثیٌبً

ِ ای ًؾشیبت اص یه وذام اػبع ثش دیگش ػخي ثِ پزیشد؟ كَست   فشٌّگ اص دلیك تشی تجییي هی تَاى تَػق
   رذیذ؟ ًَػبصی دیذگبُ یب ٍ والػیه ًَػبصی ًؾشیبت اػبع ثش ثبؿین، داؿتِ خَد ربهقِ ػٌت ٍ
 



   تٍصعي، جامعي ظواصی عمرى دیرگاى دو•

   کارکردگرای  ی-صادت گرای  ی دیرگاى .1•

  تضاد دیرگاى .2•

 هظریي بر مبتوی دٍد پیطوٌادی هظریي چارچٍب هٌایت در و می هماییم بررصی و هقر را کالصیک هٍصازی  دیرگاى  ابترا اول، رویکرد اصاس بر•
  .داد دٍاًیم ارائي را جریر هٍصازی 

رای و قضایا اصٍل، داصتگاى، تاریذچي، بیان از پس پژوًض این•
 
ن مقایشي بي کالصیک، هٍصازی  رویکرد صاحب هظران از بردی ا

 
 با ا

ن صاحب هظران اهریطي و جریر هٍصازی  رویکرد
 
 اجتماعی علٍم در هظریي دو این از یک ًر جایگاى و پردادتي ایران جامعي مٍرد در ویژى بي ا

 .می دًر قرار بررصی و هقر مٍرد را ایران

 



وگ بي تٍجي با• داب و ایراهی جامعي عمٍمی فًر
 
هان، دلقیات و تاریخ طٍل در ایراهیان رصٍم و ا

 
 بي کالصیک هٍصازی  تئٍری  ا

 ًمین بي و هبٍدى مواصبی و مطلٍب اهتذاب ایراهی جامعي در هظریي پردازی  و بیوض ًا تحقیقات، در هظری  چارچٍب عوٍان
 جٌت در ایران کوٍهی جامعي بررصی برای پیطوٌادی هظریي اصاس این بر .اصت هراظتي چوراهی مٍفقیت عمل در دلیل
   .می ظٍد معرفی پیطرفت و تٍصعي

وگی دیوی، مؤلفي ًای بي تٍجي هظریي این در اًمیت حائز هک تي•  این از بردی بي کي بٍدى ایران کوٍهی جامعي صوتی و فًر
 .می ظٍد اظارى مؤلفي ًا

تـشیحی هجتٌی ثش سٍؽ تغجیمی یب  -ؿیَُ ثشسػی ایي تحمیك ثش اػبع عشح تحمیك، تَكیفی•
ّوبى همبیؼِ ثب اػتفبدُ اص ؿَاّذ تبسیخی ٍ اػٌبدی ثَدُ ٍ اص تىٌیه ّبی سٍؽ تحمیك ویفی  

 .هبًٌذ تحمیمبت هیذاًی، اػٌبدی ٍ هـبّذُ هـبسوتی ثْشُ  گشفتِ هی ؿَد

 



   کالسیک ًَسبسی•
  سٍؿٌفىشی ٍ فلوی هحبفل ثحج هَسد ّوَاسُ تبوٌَى ٍ ؿذُ هغشح دٍم، رْبًی رٌگ اص ثقذ ًؾشیِ ایي•

ِ ّبی توبهی ثب ٍ اػت ثَدُ هختلف وـَسّبی ِ ؿٌبػی، لجیل؛ اص ارتوبفی فلَم ؿبخ   ػیبػی، فلَم ربهق
 .اػت استجبط دس ... ٍ حمَق ٍ ارتوبفی سٍاى ؿٌبػی هشدم ؿٌبػی،

 ًَسبسی هفَْم•

ِ ّبی دس ّوچٌبى گفتگَ، ٍ ثحج دِّ چْبس اص ثقذ•   هـبرشات ارتوبفی، ٍ ٌّشی ٍ فشٌّگی هختلف فشك
 ٍ تخللی وتبة ّبی ٍ داسد ٍرَد «ًَػبصی» ٍاطُ هَسد دس فشاٍاًی سٍؿٌفىشی ٍ داًـگبّی هجبحخبت ٍ

ِ ّبی دس ثؼیبسی فوَهی ٍ فلوی هزالت   ثِ آى اهخبل ٍ هذسى پؼت هذسًیضاػیَى، هذسًیتِ، هذسًیؼن، صهیٌ
 فشایٌذ اص كحیحی تقشیف تب اػت ضشٍسی هجبحج، گًَِ ایي ثِ ؿذى ٍاسد ثشای .آهذُ اًذ دس ًگبسؽ
  اسائِ ًَػبصی

  ٍ هتزذدوشدى هذسى ؿذى، ًَػبصی، چَى هقبدل ّبیی فبسػی، ادثیبت دس «هذسًیضاػیَى» التیي اكغالح•
  وِ ؿذُ گشفتِ اوٌَى ّن یب حبال ّویي هقٌی ثِ هُذُ التیي ولوِ اص هفَْم ایي .اػت وشدُ پیذا ...ٍ ًَیي ػبصی

ِ ّبی دس دٍم رْبًی رٌگ اص ثقذ   ارتوبفی فلَم ادثیبت دس غبلت سٍیىشدی فٌَاى ثِ 1960 ٍ 1950 دّ
 .اػت ؿذُ هغشح

 



ِ ؿٌبػبى دس تقشیف ًَػبصی هقوَالً ثِ اثقبدی چَى دگشگًَی دس وٌؾ ّب ٍ غبلت ؿذى وٌؾ ّبی  • ربهق
هفَْم ًَػبصی ثش دگشگًَی وبهل  »دس ًؾش ٍیلجشت هَس . فمالًی ٍ هٌغمی دس ثیي افشاد ربهقِ تَرِ داسًذ

ربهقِ ػٌتی یب هب لجل هذسى، ثب اًَاؿ تىٌَلَطی ٍ ػبصهبى ارتوبفی هشثَط ثِ آى وِ اص ٍیظگی ّبی یه  
التلبد پیـشفتِ ٍ حشٍتوٌذ ٍ اص لحبػ ػیبػی داسای حجبت، ًؾیش التلبد وـَسّبی پیـشفتِ دًیبی غشة،  

ػشیل ثله ًیض ًَػبصی سا فشآیٌذی تبسیخی هی ثیٌذ وِ عی آى ثِ ػشفت ًْبدّب، وبسوشدّبی  « داللت داسد
هتٌَؿ ٍ هتغیشی سا ثَاػغِ افضایؾ ثی ػبثمِ ؿٌبخت اًؼبى ٍ وٌتشل ثش ًیشٍّبی عجیقت وِ ّوشاُ ثب اًمالة  

ِ ؿٌبختی هبوغ ٍثش ًیض ًَػبصی حبكل فمالًی ؿذى رَاهـ  . فلوی اػت هی پزیشًذ دس دیذگبُ ربهق
 .هی ؿَداًگبؿتِ 

 :اػتفبى ٍاگَ فشایٌذ ًَػبصی سا ایي گًَِ تقشیف هی وٌذ•
ایي گزاس ّوشاُ ثب . ًَػبصی، اًتمبل رَاهـ اص هشحلِ اتىب كشف ثِ صهیي، ثِ هشحلِ كٌقتی ؿذى اػت»•

 .اػتتَػقِ تىٌَلَطی كٌقتی پیـشفتِ ٍ رْت دّی آى تَػظ ًؾبم ّبی ػیبػی، فشٌّگی ٍ ارتوبفی 



 ثخؾ دس وِ ارتوبفی، ًَػبصی ٍ التلبدی ًَػبصی :هی وٌذ هقشفی سا ًَػبصی ًَؿ دٍ آثشاّبم، فشاًؼیغ•
  یب هلشف ػغح تَلیذ، ایي دس التلبدی ثخؾ ّبی ػْن هلی، ًبخبلق تَلیذ :لجیل اص هؼبئلی ًخؼت،

  دس ؿبغل روقیت ػْن وبس، ثِ ػشهبیِ ًؼجت ؿْشًـیٌی، دسرِ وبس، ًیشٍی ثْشُ ٍسی صًذگی، اػتبًذاسد
 ثخؾ دس ٍ هی ؿَد هغشح حیَاًی اًشطی هٌبثـ ثِ غیشحیَاًی اًشطی هٌبثـ ًؼجت ٍ غیشوـبٍسصی فقبلیت ّبی

  سفتبسّب، ٍ ًگشؽ ّب دس تغییش دًیبگشایی، ثشًبهِ، ثب ارتوبفی تغییشات چَى، هؼبئلی ارتوبفی، ًَػبصی
ِ ّبی   ٍ ػبختی توبیض استجبعبت، اثضاس گؼتشؽ عشیك اص فلوی اًمالة آهَصؽ، صهیٌِ دس ػٌگیي فوَهی ّضیٌ
 .هی گیشد لشاس ثشسػی هَسد وبسوشدی، ؿذى تخللی

  رَاهـ ثِ اػت هقغَف فمظ هقٌب ایي دس ًَػبصی :داسد ٍرَد هفَْم ایي ثشای ًیض خبكی وبهال هقٌبی•
ِ ًیبفتِ یب فمت هبًذُ ِ تشیي تَػقِ ثِ سػیذى ثشای آى ّب تالؽ ّبی تَضیح ٍ تَػق   آى ّب ثب وِ وـَسّبیی یبفت

 ثِ الوبس اص حشوت هفَْم ایي دیگش، ثیبى ثِ .داسًذ ّوضیؼتی رْبًی ربهقِ دس ٍاحذ تبسیخی دٍسُ یه دس
  تحت وِ ارتوبفی تغییش دسثبسُ خبف سّیبفت ّبی اص گشٍّی .هی دّذ تَضیح سا هذسى رَاهـ هشوض ػَی
 هی پزیشًذ سا ًَػبصی اص هقٌبی ایي هی ؿًَذ، ؿٌبختِ ّوگشایی ٍ رذیذ ًَػبصی فٌَاى



  رْبى وـَسّبی دس داخلی ٍ دسًٍی هَاًـ تجییي پی دس وِ هی داًذ دیذگبّی سا ًَػبصی دیگش، تقشیف دس•
  هؼتقذ ٍ آهبدُ سا رَاهـ داخلی ٍ دسًٍی ػبختبسّبی ثبیذ وِ اػت هقتمذ ًؾشیِ ایي تقجیشی ثِ .هی ثبؿذ ػَم

 ٍ پیـشفتِ وـَسّبی ٍ صهیي هغشة تبسیخی تزشثِ آى ّب فولی الگَی .وٌین ًَػبصی پَیؾ ّبی پزیشؽ
ِ یبفتِ   ووبل ٍ ایذُ آل ٍاػغِ ثِ ًیض ٍ ثشخَسداسًذ آى اص وِ تغَسی ای دیذگبُ هجٌبی ثش ٍ اػت غشثی تَػق

  ٍ خشدٍسصی چَى فٌبكشی دیذگبُ ایي عشفذاساى .اػت ؿذُ هحمك صهیي هغشة دس وِ آًچِ ؿوشدى هغلَة
ِ گش ًجَدى، تمذیشگشا هـبسوت، ًؾن داؿتي، تقمل گشایی،   خویش فٌَاى ثِ سا دیگش فٌبكش ٍ ثَدى هحبػج

ِ ّبی  ثذٍى رَاهـ، هَرَد ٍضقیت ثِ تَرِ ثب خَد تحلیل ػغَح ٍ هی ؿوبسًذ ثش ًَػبصی رشیبى اٍلیِ هبی
  فَاهلی ثش خشد ػغح دس .هی دٌّذ لشاس والى ٍ هیبًی خشد، ػغح ػِ لبلت دس آى ّب تبسیخی گزؿتِ ثِ تَرِ
ِ ّبی چَى   اًؼبى ّبی تزبس، هشٍربى، ٍ سٍؿٌفىشاى ٍرَد چَى هتغیشّبیی ٍ فشدی اهتیبصّبی ٍ سٍاًی صهیٌ

ِ ای،   ٍرَد چَى فَاهلی ثش هیبًی ػغح دس .داسًذ تأویذ غیشُ ٍ ثٌگبُ داساى آى ّب، ًَگشایی ٍ رَاًبى حبؿی
  ٍ ّبدی ٍ پیـشٍ گشٍُ ّبی ٍ اًزوي ّب تقبًٍی، ؿشوت ّبی تَلیذی، ػبصهبى ّبی ٍ وبسخبًزبت هذاسع،

  ٍ دٍلتی ثَسٍوشاػی ًؾبم آهَصؿی، ًؾبم استجبعبت، چگًَگی ثش ًیض والى ػغح دس .هی ؿًَذ هتوشوض غیشُ
   داسًذ تَرِ غیشُ ٍ كٌقتی ؿذى ؿْشًـیٌی، استؾ،



  همبثل دس ثی ػَادی ؿْش، همبثل دس سٍػتب لجیل، اص ٍاطُ ّبیی ثب یىذیگش ثب سا ػٌتی ٍ هذسى رَاهـ لشًش•
 افشاد وِ ثَد هقتمذ اػویت .وشد همبیؼِ عغیبى همبثل دس پشػتؾ ٍ پشٍاصی، ثلٌذ همبثل دس تؼلین سٍؿٌفىشی،

  هَسدی هغبلقِ یه دس ٍی .داسًذ ؿْشًـیٌی ٍ فلوی تفىش اًتضافی، داًؾ فمالًیت، هبًٌذ ٍیظگی ّبیی هذسى
   داد لشاس رذٍلی دس ٍ وشد همبیؼِ یىذیگش ثب سا ًفش دٍ پبوؼتبى وـَس دس



 سنتی مدرن

 اس تجبرة جذیذ استقجبل هی کٌذ
 جْت گیزی تغییزات دارد

 ػالقوٌذ ثِ دًیبی خبرج است
 ثِ دًجبل ًظزات هختلف است

 هطتبق جستجَی اطالػبت جذیذ است
 ٍقت ضٌبس ٍ هتوبیل ثِ سهبى حبل است

ِ ریشی دارد  ثزًبه
ِ گز ٍ ثِ هزدم اػتوبد دارد  هحبسج

 ارسش هْبرت ّبی تکٌَلَصی را هی داًذ
 ػلن ٍ آهَسش ًشد اٍ ارسش ٍاالیی دارد
 ثِ ضأى ٍ هٌشلت دیگزاى احتزام هی گذارد

 ػبم گز است
 خَش ثیي است

  

 اص ایذُ ّبی رذیذ اػتمجبل ًوی وٌذ
 سیـِ دس ػٌت داسد

ِ ای اػت  فاللوٌذ ثِ چیضّبی آًی ٍ لحؾ
 فمبیذ هختلف سا اًىبس هی وٌذ

 ثِ اعالفبت رذیذ ثی فاللِ اػت
 هتوبیل ثِ گزؿتِ اػت

ِ سیضی وَتبُ هذت اػت  فاللوٌذ ثِ ثشًبه
 ثِ افشاد فشاتش اص خبًَادُ ثی افتوبد اػت

 ثِ تىٌَلَطی هـىَن اػت
 اسصؽ صیبدی ثشای دیي ٍ همذػبت داسد
 سٍاثغؾ ػٌتی ٍ سئیغ ٍ هشئَػی اػت

 خبف گش اػت
 رجشگش اػت

  



هىتت ًَػبصی سا هی تَاى هحلَل تبسیخی ػِ سٍیذاد هْن دس دٍساى ثقذ اص رٌگ رْبًی دٍم ثِ ؿوبس  •
 .  آٍسد

دس حبلی وِ رٌگ رْبًی دٍم هَرت تضقیف  . سٍیذاد ؽَْس ایبالت هتحذُ ثِ فٌَاى یه اثشلذست ثَداٍلیي •
ػبیش وـَسّبی غشثی هبًٌذ ثشیتبًیبی وجیش، فشاًؼِ ٍ آلوبى ؿذُ ثَد، ایبالت هتحذُ لذستوٌذاًِ اص رٌگ لذم 

ثیشٍى گزاؿت ٍ ثب ارشای عشحی ثشای ثبصػبصی اسٍپبی رٌگ صدُ ثِ یه سّجش رْبًی هجذل گـت ٍ دس  
 .  ایبالت هتحذُ دس ٍالـ هؼئَلیت اداسُ اهَس ّوِ رْبى سا ثش فْذُ گشفت 1950دِّ 

اتحبد ؿَسٍی، ًفَر خَد سا ًِ تٌْب دس اسٍپبی ؿشلی، ثلىِ  . دٍم، گؼتشؽ رٌجؾ رْبًی ووًَیؼن ثَدٍالقِ •
 .  حتی دس چیي ٍ وشُ ٍ لبسُ آػیب ًیض گؼتشؽ دادُ ثَد

ػَم، تزشثِ اهپشاعَسی ّبی اػتقوبسی اسٍپبیی دس آػیب، آفشیمب ٍ آهشیىبی التیي ثَد وِ هَرت ؽَْس  سٍیذاد •
 هلت ّبی رذیذ دس رْبى ػَم گشدیذ  –ؿوبس ثؼیبسی اص وـَس 



اص ًگبُ دیگش خبػتگبُ ًؾشی تئَسی ًَػبصی، ثِ دٍ رشیبى فىشی فوذُ لشى ًَصدّن ٍ اٍایل لشى ثیؼت  •
 :ثشهی گشدد

ِ ّبی تىبهلیَى یب تحَلیَى دس هشدم ؿٌبػی والػیه( الف•  اًذیـ

 :خغَط ولی ًؾشات تىبهلیَى سا ثِ تشتیت صیش فٌَاى وشدُ اًذ•
ِ اًذ -1•  .ّوِ رَاهـ، هشاحلی سا لجل اص سػیذى ثِ توذى، پـت ػش گزاؿت
 .تـبثِ هحؼَػی دس ٍحذت سٍحی اًؼبى، دس هؼیش اًذیـِ ٍ اثذاؿ ٍ اختشاؿ اػت -2•
ػیش پذیذ آهذى ٍ تحَل فشٌّگ ٍ توذى ثـشی دس ّش ربهقِ، ثِ كَست صًزیشی اص ًْبدّب ٍ تىٌیه ّب   -3•

 .  ٍ هقتمذات ٍ حَادث، دس خغی هؼتمین ٍ حشوتی تذسیزی ثَدُ اػت

تفبٍت ّبی رَاهـ وِ دس ًمبط هختلف رْبى دیذُ هی ؿَد، ثیبًگش ٍرَد هشاحل ٍ دسربت هتفبٍت دس   -4•
ِ ثٌذی   .وشدػیش فشٌّگ ٍ توذى اػت وِ ثب همبیؼِ، هی تَاى آًْب سا عجم



ِ ّب آى پبیِ ثش وِ اػت ًَػبصی ًؾشیِ اػبػی پیؾ فشم ّبی اص اكَل ایي توبهی تمشیجب•   اكَل ٍ فشضی
 .ؿذُ اًذ اػتخشاد ًیض دیگشی

ِ ّبی•    .آهذًذ ٍرَد ثِ هشدم ؿٌبػی ٍ صیؼت ؿٌبػی دس تىبهلی اًذیـِ ثؼظ دًجبل ثِ تىبهلی ارتوبفی فلؼف
  ٍی .ثَد وشدُ اسائِ سا ربهقِ تىبهلی ًؾشیِ وٌت اگَػت داسٍیي، اص لجل حتی ٍ هشدم ؿٌبػبى اص لجل الجتِ
  ػِ ثب وِ سا تبسیخ تىبهل ػیش اص هشحلِ ػِ داد، اًزبم تبسیخ تَالی لَاًیي ثِ دػتیبثی ثشای وبٍی ٍ وٌذ

   .وشد هـخق اػت، هٌغجك اًؼبى رّي تىبهل هشحلِ
  چِ ّش توبیض رْت دس ربهقِ :وِ ثَد ایي هجیي ربهقِ تبسیخی تىبهل صهیٌِ دس اػپٌؼش ّشثشت تىبهلی ًؾشیِ•

  رَاهـ .هی ػبصًذ ثشآٍسدُ سا ربهقِ هختلف وبسوشدی ًیبصّبی وِ هی وٌذ حشوت ػبختبسّبیی اًَاؿ ثیـتش
  هخل، تَلیذ چَى هتقذدی وبسوشدی هؼبئل فْذُ اص تب هی پشٍساًٌذ سا هتوبیضی پیؾ اص ثیؾ ػبختبسّبی ًَیي،
   ثشآیٌذ افشاد سفتبس ثش ًؾبست همبم ٍ ًمؾ تقییي استجبعبت، هجبدلِ، تَلیذ،



ِ ّبی (ة•  ًَیي داسی ػشهبیِ ربهقِ تجییي ثِ هشثَط ًؾشی

ِ ؿٌبػبى، ثیؼتن، لشى اٍایل ٍ ًَصدّن لشى پبیبى دس وِ ٌّگبهی•   دس پیـشفت، ٍ تىبهل ایذُ تأحیش تحت ربهق
ِ داسی ؽَْس فلل تجییي پی   ربهقِ – ػٌتی ربهقِ دٍگبًگی الگَی ثشآهذًذ، هذسى كٌقتی ربهقِ ٍ ػشهبی

  ثِ ٌَّص یقٌی – ّؼتٌذ ػٌتی یب رَاهـ ّوِ فشم، ایي اػبع ثش .دادًذ لشاس خَد فشضیبت اػبع سا رذیذ
ِ اًذ اػت، وشدُ تزشثِ سا آى غشة وِ ًَػبصی فشایٌذ یب رشیبى ِ ؿٌبػبى، ایي تالؽ .هذسى یب ٍ -ًپیَػت   ربهق
  دیذگبُ ّبیی هزوَؿ هیبى اص .اػت ثَدُ ٍضقیت ایي دلیك تَكیف ٍ هذسى ثِ ػٌتی اص اًتمبل هىبًیؼن دسن

 .وشد اؿبسُ ٍثش هبوغ ٍ دٍسوین پبسػًَض، دیذگبُ ثِ تَاى هی داسد، ٍرَد صهیٌِ ایي دس وِ
 



ِ ؿٌبػبى ثَیظُ -ارتوبفی فلَم داًـوٌذاى اص فذُ ای 1960 دِّ اٍایل ٍ 1950 دِّ دس•   التلبد داًبى ٍ ربهق
ِ ّبیی –آهشیىبیی   دیذگبُ اص هلْن فوَهب وِ وشدًذ اسائِ ػَم رْبى وـَسّبی تَػقِ ساُ ّبی دسثبسُ سا فشضی

ِ ؿٌبػی ثش حبون وبسوشدی – ػبخت گشایی ِ ّبی .ثَد آهشیىبیی ربهق   صیش پیؾ فشم ّبی ثش دیذگبُ ایي پبی
 :اػت ؿذُ ثٌب

   .هی گیشد كَست تىبهلی ٍ ٍاحذ هؼیش دس ثـشی، رَاهـ ّوِ ارتوبفی تغییشات -•
   .هی پزیشد تحمك آى، تبسیخی فشایٌذ ٍ غشة تَػقِ الگَی اػبع ثش ارتوبفی، تغییشات ایي -•
 پیـشفتِ رَاهـ پغ هی گزساًذ، ػش پـت سا ٍاحذی ػیش خظ رَاهـ، ّوِ دس ارتوبفی تغییشات وِ آًزب اص•

  فمت اص رَاهـ سّبیی ساُ تٌْب .هی ثشدُ اًذ ػش ثِ هبًذُ فمت رَاهـ هـبثِ ٍضقیتی دس صهبًی ًیض، غشة
 .اػت ارتوبفی ٍ التلبدی پیـشفت ساُ دس غشثی یبفتگی تَػقِ تبسیخی فشایٌذ دادى لشاس الگَ هبًذگی،

  خبسری استجبعبت ٍ اػت رَاهـ ثِ هشثَط دسًٍی فَاهل هبًذگی، فمت اكلی فبهل اًذیـوٌذاى ایي ًگبُ اص•
 .ًذاسًذ ًمـی گًَِ ّیچ آى، پیذایؾ دس

  ثب ػٌتی اسصؽ ّبی ربیگضیٌی ثش تبویذ ثب تزذد، همبثل دس ػٌت اص اػت فجبست ًَػبصی ًؾشیِ ثٌیبدی اكل•
 .هذسى اسصؽ ّبی

 



 ًَسبسی ًظزیِ ثز ٍاردُ اًتقبدات•

  صهیٌِ دس ّن ًمبدی ایي .ؿذ ًمذ ثی اهبى عَس ثِ 1970 دٍسُ توبهی دس ٍ 1960 دِّ اٍاخش دس ًَػبصی هفَْم•
  تالؽ ّبی وِ ؿذ ادفب تزشثی صهیٌِ دس .گشفت كَست فْن لبثل هفشٍضبت اػبع ثش ًؾشی، ٍ تزشثی

ِ ًیبفتِ وـَسّبی دس .ًوی آٍسًذ ثبس ثِ سا ؿذُ دادُ ٍفذُ ًتبیذ اٍلبت اغلت دس ًَػبصی ثِ هقغَف  فمش تَػق
  ٍ رٌگ ثَدًذ، هتذاٍل ٍ هقوَل ووبوبى دیىتبتَس ٍ خَدوبهِ سطین ّبی ثَد، افضایؾ حبل دس حتی ٍ هبًذگبس
 ٍ رٌبح گشایی هلی گشایی، رذیذ اًَاؿ ٍ داؿت، اداهِ ایذئَلَطیه رٍق ٍ ؿَق داؿت، سٍاد آؿفتگی

ِ گشایی    .ؿذًذ ؽبّش ًبحی
  ؿیَُ ّبی ٍ ًْبدّب ثشدى هیبى اص .داؿت ّوشاُ ثِ فشاٍاًی ؿٌبختی آػیت ربًجی آحبس ّوچٌیي ًَػبصی»•

  حبل دس ثضّىبسی ٍ اًحشاف .ؿذ هٌتْی ثی ٌّزبسی ٍ آؿفتگی ارتوبفی، پبؿیذگی ثِ اغلت ػٌتی صًذگی
  ربهقِ ػیؼتن ّبی خشدُ اًَاؿ دس تغییشات ًبّوضهبًؼبصی ٍ التلبدی ثخؾ ّبی ًبّوبٌّگی .ثَد افضایؾ

 ثِ تحَالت ایي اص یه ّیچ رَاهـ ایي دس :هغلـ ًبؽش یه گَاّی ثش ثٌب .ؿذ اتالف ٍ ًبوبسآهذی ثِ هٌزش
  خَاػت ّبی ٍ هـىالت حل ٍ پیَػتِ تحَالت رزة تَاًبیی وِ ًیٌزبهیذ هبًذًی ًَ ًْبدی ًؾبم ّبی ایزبد
ِ گیشی ایي .ثبؿٌذ داؿتِ سا هتٌَؿ   «اػت كبدق ثیـتش ػیبػی حَصُ دس ًتیز



 یب استمبء  دس هٌبفـ ػبیش ٍ عجمِ وِ ًمـی تب داسد آى ثِ گشایؾ ًَػبصی ًؾشیِ وِ اػت ایي اكلی اًتمبد دٍهیي•
 .ثگیشد ًبدیذُ سا داسًذ، تَػقِ ثبصداسًذگی

 :هی ثبؿذ ؿشح ایي ثِ اػت آهذُ ٍاسد ًَػبصی ًؾشیِ ثِ وِ اًتمبداتی اص ثشخی ولی ثغَس•
ِ ای فٌَاى ثِ هذسى ٍ ػٌتی هفَْم دس اثْبم -• ِ ثٌذی ٍ توبیض ثشای پبی   رَاهـ هذسى، -ػٌت تمبثل -رَاهـ عجم

 .ًوی وٌذ هتوبیض ّن اص دسػتی ثِ سا
  چگًَِ  وبسآفشیٌی سٍحیِ یب آیٌذُ ًگش گشایـبت هخال -ًوی دّذ اسائِ  ًَػبصی فشایٌذّبی اص وبفی تَضیح -•

   .هی آیذ ثَرَد
  ًیؼت، ػٌتی گشایـبت ٍ اسصؽ ّب گشفتي ًبدیذُ یب ػٌتی ربهقِ اص وـیذى دػت هقٌبی ثِ  لضٍهب ًَػبصی -•

   .خَیـبًٍذی حوبیتی وبسوشد هبًٌذ هی وٌذ ًفی سا (ػٌت ًفی ثب الصم ًَػبصی) هالصهِ ایي صیبدی ؿَاّذ
ِ یبفتِ، وـَسّبی اص خیلی ٍ ّؼتٌذ تَػقِ فبهل خَد ػٌتی، آداة ٍ فمبیذ اص ثشخی -•   ثبٍرَد تَػق

   .وشدُ اًذ حفؼ سا خَد ػٌت ّبی اص خیلی كٌقتی ؿذى،

 



   .ثیشٍى اص فشٌّگی اؿبفِ عشیك اص ًِ ثبؿذ دسٍى صا هی تَاًذ ًَػبصی، -•

 .اػت هذسى،  گشایـبت ٍ اسصؽ ّب فـبس تحت ًِ ًَػبصی، ؽشفیت داسای ػٌتی اسصؽ ّبی اص ثشخی -•
 .اػت ون افتٌب آى ثِ یب ٍ گشفتِ ًبدیذُ سا تغییش فبهل فٌَاى ثِ ارتوبفی تضبدّبی ٍ ًبثشاثشی ّب -•
ِ ًیبفتِ وـَسّبی دس فمت هبًذگی داخلی ٍ دسًٍی فَاهل ثش -•   لجیل، اص ثیشًٍی فَاهل ٍ وشدُ تأویذ تَػق

  وـَسّبی اػتخوبس ٍ اػتقوبس تأحیش هَسد دس ػىَت ّوِ اص هْن تش ٍ رْبى دس حشٍت ٍ لذست ًبثشاثش تَصیـ
 .هی گیشد ًبدیذُ سا ػَم رْبى هوبله ثش غشثی

  ثشای سا رَاهـ ایي تَػقِ تبسیخ ٍ داؿتِ غشثی رَاهـ دس تَػقِ ٍ تحَل ٍ تىَیي سًٍذ ثِ كشف تَرِ -•
 .هی دّذ لشاس الگَ ػَم رْبى وـَسّبی

ِ ًیبفتِ وـَسّبی ػبیش ثِ تَػقِ اػبػی اكَل -•   دس هَرَد ػبختبسی تفبٍت ّبی ثِ تَرِ ثذٍى سا تَػق
 .هی دّذ تقوین هزوَس وـَسّبی ارتوبفی ٍ التلبدی ؿشایظ

  ثیبى تَػقِ دس سا آى ػْن ٍ لذس ٍ ًذاؿتِ رَاهـ دیٌی ٍ ارتوبفی اسصؽ ّبی ٍ فشٌّگ ثِ تَرْی -•
 .ًوی داسد



با تکیه بر تحقیقات انجام شده تئوری نوسازی کالسیک بدون توجه به فرهنگ یاد شده توان تبیین •
دقیق جامعه ایران را ندارد و طرح این دیدگاه و رویکرد در نگاه های جامعه شناسی و نظریه پردازی 

بر اساس آن، آثاری جز مهجور ماندن و به حاشیه رفتن علم جامعه شناسی در کشورمان را نداشته 
به نظر می رسد تصحیح مجدد نظریات توسعه بر پایه دیدگاه نوسازی جدید نگاه عمیق تری . است

نسبت به فرهنگ و سنن ایرانیان داشته و بهره گیری از این دیدگاه تبیین نو و دقیق تری از پیشرفت و 
توسعه در جامعه ایران ارائه می دهد؛ به بیان دیگر، شناخت صحیح و واقع بینانه از فرهنگ و 

ارزش های دینی و سنتی این جامعه، نظریه پردازان اجتماعی را در دست یابی به چارچوب تئوریک 
این تحقیق به دنبال یافتن مؤلفه ها و شاخص های . در الگوی پیشرفت و توسعه یاری خواهد کرد

توسعه که در جهت مانعیت و یا پیشبرد توسعه و پیشرفت به کار برده می شود، می باشد و به دنبال 
 . تبیین توسعه یافتگی و یا عدم تحقق آن در جامعه ایران نیست



 مطالعات نوسازی جدید
  رذیذ ًَػبصی .اػت دادُ سٍی والػیه ًَػبصی ًؾشیبت دس وِ اػت تغییشاتی ثیبًگش رذیذ ثیٌؾ ایي• 

ِ ای هقشف  ایي .داسد ػشٍوبس ًَػبصی ٍیظُ ثبٍسّبی اص هتفبٍت ثؼیبس ثبٍسّبیی ثب وِ تَػقِ دس اػت هشحل
-ارتوبفی احَال ٍ اٍضبؿ ثش آى ّب ًذاسًذ، حىبیت ارتوبفی ٍ التلبدی دگشگًَی ّبی اص رذیذ ثبٍسّبی
  اّویت اص رذیذ ًَػبصی تبصُ هؼیش دس .هی پزیشًذ تأحیش آى ّب اص همبثل دس ٍ هی گزاسًذ تأحیش التلبدی
 فضایٌذُ ػلغِ سًٍذ .اػت افضایؾ ثِ سٍ فشٌّگ ًؼجی اّویت فَم دس ٍ ؿذُ وبػتِ التلبدی فمالًیت
  ًـیٌی فمت صًذگی ویفیت ٍ اسصؿی فمالًیت رشیبى ثشاثش دس اػت ًَػبصی هـخلِ وِ اثضاسی فمالًیت

  رذیذ، هؼیش ایي دیگش رٌجِ .هی دّذ سٍی رَاهـ دس رذیذ ًؼل فشٌّگ دس فوذُ تحَالتی ٍ هی وٌذ
  دس اهب ؿذ، ثی افتجبس ؿذت ثِ ػٌت هذسًیتِ، ٍ رذیذ فلش آغبصیي هشاحل دس .اػت ػٌت همبم ثبصؿٌبػی
  ٍارذ غیشغشثی ػٌت ّبی ٍیظُ ثِ ػٌت ّب ٍ دادُ دػت اص سا خَد افتجبس اثضاسی فمالًیت اخیش ػبل ّبی

   .هی یبثٌذ ثیـتشی اّویت ربهقِ فشٌّگی فَاهل ٍ هی ؿًَذ ؿوشدُ هخجت اسصؽ
 



   .ًوَد روش هقٌب ػِ لبلت دس سا رذیذ ًَػبصی اص هختلف تلمی ّبی هی تَاى•
 ّوِ تىٌَلَطی ٍ فلن فمالًیت، التذاس، هذسًیؼن دس :هذسًیؼن عشد ٍ سد هخبثِ ثِ رذیذ ًَػبصی .1•

ِ ّبی  .هی ؿَد تلمی غشثی ؿذى اًىبس هٌضلِ ثِ رذیذ ًَػبصی سٍ ایي اص ٍ اػت غشثی ؿذى ثب هتشادف هؤلف
  ًؾشیبت تَػظ ػٌت تحمیش ٍ سفتي ػؤال صیش ثب :ػٌت حشهت ثبصؿٌبػی هخبثِ ثِ رذیذ ًَػبصی .2•

ِ ّبی افَل ًَػبصی،   حبون ثب .ًوَد ّوَاس ػٌت ثِ دٍثبسُ گزاسی حشهت ثشای سا ساُ هذسًیؼتی اًذیـ
  وِ ػٌت تىٌیىی، ٍ كٌقتی حَصُ دس هخلَكبً آى حیشت اًگیض پیـشفت ّبی ٍ هذسًیؼتی فضبی ؿذى

  اثضاسی، فمالًیت افتجبس وبّؾ دلیل ثِ اهب .ؿذ هٌضٍی ٍ افتبد افتجبس اص هی ؿذ، دٍساى ایي گزؿتِ ثِ هشثَط
 ثِ ثبصگـت ایي .گـت حشهت ٍ اسصؽ ٍارذ غیشغشثی ػٌت ّبی ٍیظُ ثِ ٍ ػٌت اخیش، ػبل ّبی دس

  اثضاسی فمالًیت غلجِ ثَاػغِ ؿذُ ایزبد هقٌبیی خالء دلیل ثِ ثیـتش حبضش دٍساى دس ػٌتی اسصؽ ّبی
   .اػت

 ثِ هقغَف تلمی ایي :صًذگی رذیذ ػجه ّبی ٍ ًَ اسصؽ ّبی ؽَْس هٌضلِ ثِ رذیذ ًَػبصی .3•
 ثِ هبدی گشایی اص سا رذیذ ًؼل ّبی وِ اػت، غشثی رَاهـ ثِ هشثَط ثیـتش رذیذ، اسصؽ ّبی ؿىل گیشی

ِ ّبی ٍ هی دّذ ػَق پؼبهبدی گشایی    هی گیشد ثش دس ًَ ػجه ّبی سا صًذگی هختلف فشك
  تلمی هْن سا تَػقِ پزیشای وـَسّبی فشٌّگی ػبختبسّبی ٍ ّب ػٌت ثِ تَرِ سٍیىشد ایي هزوَؿ دس•

  ًیشٍی ٍ لَت اص اػت تالؽ دس حتی ٍ وٌذ ًوی عشد سا آًْب ّوة ثَدى، غیشهذسى ثشچؼت ثب ٍ وشدُ
 .رَیذ ػَد یبفتگی تَػقِ ثِ ًیل رْت دس رَاهـ ثَهی اسصؽ ّبی

 



ثِ عَس ولی دس هغبلقبت رذیذ ًَػبصی، ػٌت ٍ تزذد ثب ّن ّوضیؼتی داسًذ ٍ هی وَؿٌذ ًمؾ هخجت ٍ  •
ّوچٌیي تغییشاتی ًیض دس سٍؽ تحمیك ثِ ٍرَد آٍسدُ اًذ هبًٌذ ایي وِ اص تبسیخ ٍ . هفیذ ػٌت سا ًـبى دٌّذ

ثشسػی ّبی تغجیمی اػتفبدُ ًوَدُ اًذ، ًؾیش تحمیك دس هَسد ایي هَضَؿ وِ چشا یه ًْبد هـبثِ ًمؾ ّبی  
دس ضوي افتمبدی ّن ثِ هؼیش یىغشفِ تَػقِ ثِ ػوت  . هتفبٍتی سا دس وـَسّبی هختلف ایفب ًوَدُ اػت

الگَی غشثی ًذاؿتِ ٍ ایي وِ ّش یه اص وـَسّبی رْبى ػَم هی تَاًذ هؼیش خبف خَد سا ثِ ػوت  
 .دس ًؾش هی گیشًذ( یب ثیي الوللی)تَػقِ دًجبل ًوبیذ ٍ ًمؾ هْن تشی سا ثشای فَاهل خبسری 



 گفتمان توسعه اخالق محور
 

 :  هجحج ًبؽش ثِ ایي سٍیىشد اػت وِایي •
.  هغلَة ٌّگبهی حبدث هی ؿَد وِ اخالق، حبون ثش التلبد ثبؿذ ٍ فذم آى ثبفج اختالق هی ؿَدٍضقیت •

 .  هخال هـىالت صیؼت هحیغی وِ ثِ حذاوخش سػبًیذى هٌفقت، هحیظ صیؼت سا ثِ خغش هی اًذاصد
ثحج ثیـتش دس ػغح ادثیبت تَػقِ هغشح اػت، ووب ایٌىِ تَػقِ پبیذاس ّن ًْبدیٌِ ًـذُ ٍ ًیض ثؼیبسی  ایي •

تَػقِ اخالق هحَس، صهیٌِ سا ثشای عشح هجبحخی هبًٌذ تَػقِ  . اص ػیبػت هذاساى الضاهی ثِ آى ًذاسًذ
 .هی وٌذدیي هحَس ثبص 

ِ داس فلؼفِ اخالق تَػقِ هی ثبؿذ اؽْبس داؿتِ اػت وِ دًیغ • تَػقِ ثبیذ ثبصتقشیف، اثْبم »گَلت  وِ عالی
 .  «صدایی ٍ ٍاسد فشكِ ثحج اخاللی ؿَد

 .ایي حَصُ اص آهبستیب ػي ثِ فٌَاى هْن تشیي وبسؿٌبع اخالق تَػقِ ثب آحبسی پشحزن ًبم ثشدُ هی ؿَددس •
 



 شاخصهاینوسازیجدیددرمطالعاتجامعهایران
  غشة، فلَم وبهل ًفی عشفذاس غشة، اص ؿذیذ اًتمبد فلیشغن رذیذ ًَػبصی ًؾشیِ ؿذ ثیبى وِ ّوبًغَس•

  ٍ دسن وِ هی گَیذ ًؾشیِ ایي فَم دس ًیؼت؛ رْبًی داًؾ حتی ٍ اًؼبًی هـتشن هفبّین گزاؿتي وٌبس
  ثبصػبصی تَاًبیی .غشة تزشثِ وبرة رْبًی ؿذى ًِ ٍ ثبؿذ رْبًی تزبسة ثش هجتٌی ثبیذ رْبًی فْن

ِ ّبی   هحلی داًؾ ّبی ثِ فاللِ ثش هجتٌی وِ ػَم رْبى هشدهبى ثشای ثْتش صًذگی ایزبد ثِ هشثَط ًؾشی
ِ پشداصاى اص ثقضی .داؿت ٍرَد ثبؿذ،   هَسد هزذد سا فشٌّگی داًؾ ایزبد دس خَد سٍؽ تَػقِ ًؾشی

  آى ّب .هی دّذ تـىیل سا تَػقِ عشح ّبی اػبع وِ اػت فشٌّگی داًؾ ّویي صیشا دادُ اًذ، لشاس ثشسػی
ِ ّبی وِ هقتمذًذ ِ پشػتی ٍ فشٌّگ پشػتی لَم پشػتی، هبًٌذ فشٌّگ خشدُ یه هـخل   دادى ًـبى دس ًخج
   .اػت هؤحش تَػقِ ساّجشد

 



ِ ّبی ٍ ؿبخق ّب ؿٌبخت ثٌبثشایي•   .اػت اّویت داسای ػَم رْبى وـَسّبی دس تَػقِ ٍ پیـشفت هؤلف
ِ ّب ایي ؿٌبخت ؿىل ّویي ثِ ِ پشداصاى ایشاى، دس ؿبخق ّب ٍ هؤلف ِ ای ًؾشی   .هی سػبًذ یبسی سا تَػق

ِ ّبی ِ ی ثشًبه   ًبوبهی ٍ هَفمیت ػْن ٍ همذاس اص اهب آهذُ اًذ دس ارشا ثِ ایشاى تبسیخ عَل دس ثؼیبسی تَػق
ِ ّبی .اػت آهذُ هیبى ثِ ػخٌی ون تش آى دالئل هْن تش ٍ آى ّب،   لجل چِ هختلف دٍلت ّبی دس تَػقِ ثشًبه

  هشدم ػَی اص ٍاوٌؾ ّبیی ٍ تَرْبت ٍ ًىبت داسای آى اص پغ چِ ٍ ایشاى اػالهی اًمالة پیشٍصی اص
ِ ّب ایي ثِ هشدم ادثبس یب ٍ الجبل ًَؿ اػت، ثَدُ   تحمیك ایي ًؾش هذ آى ارشای ثِ ًؼجت ٍاوٌؾ ٍ ثشًبه

ِ ّب، ایي ارتوبفی ثؼتش ٍ فشٌّگ ثِ تَرِ حتن ثغَس .هی ثبؿذ   ثشای ضشٍسی اػت هَضَفی ثشًبه
ِ سیضاى ٍ ػیبػت هذاساى   اص ثشخی وَتبُ همبل ایي دس .داسًذ سا آى ارشای ٍ تْیِ للذ وِ تَػقِ، ثشًبه

ِ ّبی ایي ًبوبهی یب ٍ هَفمیت دس هی تَاًذ وِ فشٌّگی ؿبخق ّبی ِ  ثشًبه   ثیبى ثبؿذ هؤحش پیـشفت ٍ تَػق
ِ ّب ًگبسًذُ ًؾش ثِ .هی ؿَد   :هی ؿًَذ تمؼین ًَؿ دٍ ثش پیـشفت ٍ تَػقِ ثش هؤحش ؿبخق ّبی ٍ هؤلف
ِ ّبی اص ثشخی ٍ اػت دیٌی آیبت ٍ احىبم اص ثشگشفتِ ؿبخق ّب اص ثشخی   هیبى دس ارتوبفی ػٌت  هؤلف
ِ ّبی ٍ ؿبخق ّب .داسد سٍاد ربهقِ افشاد   هَاًـ ٍ تَػقِ یبسی دٌّذُ ؿبخق ّبی ثِ ًیض سا ػٌتی هؤلف

ِ ّبی ٍ هَاًـ ثیبى وٌٌذُ فشٌّگ ؿٌبخت .ًوَدُ این تمؼین تَػقِ ـ وٌٌذُ هؤلف ِ  ٍ پیـشفت تؼشی   دس تَػق
  ًؾش دلت ثِ ًیبص ػٌتی ٍ دیٌی ؿبخق ّبی اص ثحج چٌذ ّش .اػت اّویت حبئض ثؼیبس ایشاى، ربهقِ

ِ ّبی  ٍ ؿبخق ّب گشفتي ًؾش دس اهب داسد ثیـتشی  ایشاى ربهقِ دس ّن وٌبس دس ٍ تَأهبى ػٌتی ٍ دیٌی هؤلف
   .هی آٍسد فشاّن تَػقِ ثِ سػیذى ثشای سا هٌبػجی ثؼتش

 



 :شاخص ها و مؤلفه های دینی
 
ِ ّبیی وِ دس حَصُ دیي ٍرَد داسد ثش دٍ ثخؾ افتمبدی ٍ سفتبسی  • ثشخی اص ؿبخق ّب ٍ هؤلف

ِ ّب، ثِ فٌَاى ػفبسؽ دس دػتَسات دیٌی ثیبى ؿذُ  . لبثل تمؼین اػت ایي ؿبخق ّب ٍ هؤلف
ِ ای سا فشاّن هی آٍسًذ ِ ّب ٍ ػیبػت ّبی تَػق  .   اػت وِ تَرِ ثِ ایي ػفبسؿبت دیٌی، ًؾشی

 



 شاخصهاومؤلفههایدینی شاخصهاومؤلفههایدینی شاخصهاومؤلفههایدینی
 اًذیطِ اهبهت؛ 

اػتقبد ثِ اجتْبد ثِ ػٌَاى رٍش دستیبثی ثِ حکن ضزع ٍ احیبی 
 هَقؼیت هجتْذ سًذُ؛

 اػتقبد ثِ ٍالیت فقْبء در دٍراى غیجت؛

 اػتقبد ثِ لشٍم ثزپبیی  حکَهت اسالهی در دٍرُ غیجت؛

 ًقص ٍ اختیبرات فقیِ حبکن در پیطجزد هصبلح جبهؼِ؛  

 اػتقبد ثِ ػذالت؛  

 اػتقبد ثِ جبهؼیت ضزیؼت؛

 پذیزش صالحیت ػقل ثزای تطخیص احکبم ضزیؼت؛

 پذیزش اصل تجؼیت احکبم اس هصلحت ٍ هفسذُ؛

 پذیزش قبثلیت اًؼطبف پذیزی احکبم ثز اسبس ضزایط؛

 ؛ثذاء

 رضبیتوٌذی؛

 ؛اهبًت داری

مردمداری؛

 امربهمعروفونهیازمنکر؛

 فْذ؛ ثِ ٍفبی

 ؛تَاضـ

 هبلی فمش داًؼتي ًبهغلَة

 صّذ؛ فضیلت

 یتین، خَیـبًٍذاى، فشصًذاى، ّوؼش، هبدس، ٍ پذس) ثِ احؼبى
   ؛(هشدم ػبیش ػبلوٌذاى، ّوؼبیگبى، ًبتَاًبى، هؼتوٌذاى، گشػٌگبى،

  پبوذاهٌی؛ ٍ ففت

  روبفت؛ ًوبص

  روقِ؛ ًوبص

   حذ؛

   ؛(كذلِ ٍ خوغ صوبت، :ؿبهل) اًفبق

   لشم الحؼٌِ؛

   ٍلف؛

   اصدٍاد؛

 سحن؛ كلِ

   ؿىشگضاسی؛

ِ سٍی؛  هیبً

   اجتماعی؛ عذالت

 همبستگی؛ و وحذت

 ؛(ظ) پیامبر و خذا از اطاعت

  مطورت؛

   امنیت؛

 علم؛ آموختن

   کار؛ به تطویق

 مذارا؛

   خوش گفتاری؛

   پرهیسکاری؛

  رکر؛

  قناعت؛

 صبر؛

 خیانت؛ حسذ، دروغ، نکوهص

 ؛ستمگری رضوه، ربا،

 فروضی؛ فخر از پرهیس



ِ ّب ٍ ؿبخق ّب ایي ؿٌبخت•   سا الصم ثؼتشّبی هی ؿَد هغشح ًیض تَػقِ اخاللیبت فٌَاى ثِ وِ هؤلف
 گشفتِ لشاس ثحج هَسد هختلفی وتت دس تَػقِ اخاللیبت ایي .هی آٍسد فشاّن تَػقِ ثِ سػیذى ثشای
     .هی ًوبیین اؿبسُ آى اص هختلشی ثِ كشفب ٍ هی دّین اسربؿ وتت ایي ثِ سا ثیـتش هغبلت ًیض هب ٍ اػت

  ٍ هقشٍف ثِ اهش .هی ؿَد تلمی ارتوبفی، اًحشافبت ثشای هبًقی فٌَاى ثِ خذاًٍذ دائوی حضَس ثِ افتمبد•
  دیي دس ػیبػی، حبووبى ٍ هشدم ثیي دس ارتوبفی ًبٌّزبسیْبی اص رلَگیشی رْت دس هٌىش اص ًْی

  ًمؾ فمْبء ٍالیت ثِ افتمبد ٍ ربهقِ هلبلح پیـجشد دس حبون فمیِ اختیبسات ٍ ًمؾ .اػت ؿذُ ػفبسؽ
  فذالت ایزبد ثشای هٌبػجی ثؼتش ٍ داؿتِ ارتوبفی ًؾن ٍ ػیبػی حبوویت ایزبد رْت دس تقییي وٌٌذُ ای

  لبثلیت پزیشؽ ٍ هفؼذُ ٍ هللحت اص احىبم تجقیت اكل پزیشؽ .هی آٍسد فشاّن ارتوبفی اًؼزبم ٍ
  سا تَػقِ ثِ سػیذى ّبی صهیٌِ وِ اػت ؿیقِ دیي ٍیظگی ّبی اص ؿشایظ اػبع ثش احىبم اًقغبف پزیشی

 .هی آٍسد فشاّن
 



فمش هبلی دس اػالم تـَیك ًـذُ ٍ ثشخَسداسی اص ًقوتْبی الْی ٍ سفبُ دس صًذگی ثشای هؼلوبًبى هغلَة  •
ؿوشدُ هی ؿَد ٍ دس فیي حبل صّذ ٍ ثی سغجتی ثِ دًیب ٍ هلشف ووتش ٍ اؽْبس ّوذسدی ثب هحشٍهبى ٍ 
ِ ّبی ایزبد تَػقِ سا  ثشخَسداسی اص هَاّت هقٌَی هَسد ػفبسؽ اػالم لشاس هی گیشد وِ هی تَاًذ صهیٌ

 .  ًوبیذفشاّن 

هفَْم ثذاء ًیض یىی اص افتمبدات ؿیقی اػت ٍ ثِ ایي هقٌبػت وِ همذسات الْی حتوی ٍ غیشلبثل ثبصگـت  •
وبسوشد ارتوبفی آى ًیض دس تالؽ ٍ . ًجَدُ ٍ دس احش ثشخی اص سفتبسّب ٍ افوبل اًؼبًی تغییشپزیش اػت

وَؿؾ اًؼبى دس رْت تغییش ٍ دگشگًَی دس رْت اًزبم افوبل كحیح ٍ پشّیض اص سفتبس ًبكحیح آؿىبس  
 .   هی ؿَد

 



ِ ّبی سٌتی•  :ضبخص ّب ٍ هؤلف
ِ ّبی ػٌتی ًیض ثِ دٍ ثخؾ لبثل تمؼین اػت• ِ ّب ٍ ؿبخق ّب ػٌتی اػت . ؿبخق ّب ٍ هؤلف ثشخی اص هؤلف

وِ ثؼتش هٌبػجی سا ثشای سؿذ ٍ تَػقِ فشاّن هی آٍسد ٍ ثشخی دیگش هوىي اػت هَاًقی سا دس رْت سػیذى  
ِ ّبػت. ثِ تَػقِ فشاّن وٌذ ثِ فجبست دیگش ثشخی اص . آًچِ وِ اّویت داسد ؿٌبخت ایي ًَؿ هؤلف

.  ؿبخق ّب یبسی دٌّذُ ٍ ووه وٌٌذُ تَػقِ اػت ٍ ثشخی دیگش هَاًقی ثشای تَػقِ هحؼَة هی ؿَد
دس رذٍل ریل ثشخی اص ایي . ثی ؿه ثشای پیوَدى هؼیش تَػقِ ؿٌبػبیی ایي ؿبخق ّب حبئض اّویت اػت

ِ ّب ثیبى ؿذُ اًذ  :ؿبخق ّب ٍ هؤلف
 



ِ ّبی یبری دٌّذُ تَسؼِ ِ ّبی ٍ ضبخص ّب ضبخص ّب ٍ هؤلف   تَسؼِ هبًغ هؤلف
   دٍستی، هظلَم

  کطَر، ثِ ٍفبداری

   هیْي پزستی، ٍ هیْي اس دفبع

   ستیشی؛ غزة

   غزثی، ارسش ّبی ثب ًقبداًِ ثزخَرد

   ضیؼی، ٍ دیٌی تؼصت

   ،(ع) ثیت اّل ٍ قزآى ثِ تَجِ

ِ گزایی ِ پزستی، ٍ ًخج    ًخج

 خبًَادُ گزایی؛

 هٌکز؛ اس ًْی ٍ هؼزٍف ثِ اهز رٍحیِ

 فؼبلیت؛ ٍ تالش ٍ کبر رٍحیِ

 دٍستی؛ ًَع حس

  دٍستی؛ ػلن

 صذاقت؛

 قبًَى؛ ٍ ًظن ثِ پبیجٌذی

   اًسبًیت؛

   ثَدى، تمذیشگشا

   ّیزبًی ثَدى،

   اًتمبدی، سٍحیِ ًذاؿتي

  دٍػتی، دًیب

ـ وشدى ثِ فاللِ    حشٍت، ٍ پَل رو

   هقٌَی، ٍ اخاللی هؾبّش ثِ صیبد تَرِ

  ثبعي، ٍ ؽبّش دس تفبٍت

   هبدیبت، ثِ تَرِ

   فشٍؿی، فخش ٍ دیگشاى ثِ ًوبیؾ ثشای هبدیبت ٍ داسایی ثِ فاللِ

   ػِوَت، ٍ پَل وشدى پیذا لذاػت

   عَالًی، ٍ هتقذد ؿذى ّبی روـ ّن دٍس ٍ خَؽ گزساًی  ٍ تفشیح ثبالی ػْن

 صًذگی، ػجه ثَدى خَدهحَس

 هغبلقِ؛ پبییي ػشاًِ

 كذالت؛ ًذاؿتي

 لبًَى؛ ٍ ًؾن ثِ پبیجٌذی فذم



ِ ّب ایي• ـ الملن هحوَد دوتش ثب هلبحجِ اص آى اص ثشخی اػت ؿذُ گشدآٍسی هختلف هٌبثـ اص وِ هؤلف  ػشی
ِ ّب ایي ثب آؿٌبیی .اػت ؿذُ اتخبر ِ سیضی رْت دس هؤلف   ضشٍسی ٍ هفیذ ثؼیبس تَػقِ ثِ سػیذى ثشای ثشًبه
  ًْی ٍ هقشٍف ثِ اهش سٍحیِ خبًَادُ گشایی؛ ،(ؿ) ثیت اّل ٍ لشآى ثِ تَرِ سٍحیِ داؿتي هخبل ثشای .اػت

 ایي .ًوبیذ فشاّن تَػقِ ثشای سا هٌبػجی ثؼتش هی تَاًذ دٍػتی ًَؿ حغ ٍ فقبلیت ٍ وبس سٍحیِ هٌىش؛ اص
ِ سیضاى وِ هی ؿَد فشاّن ٍلتی هٌبػت ثؼتش ِ ای ثشًبه ِ ّب ایي ربهقِ، دس تَػق  ٍ داؿتِ ًؾش هذ سا هؤلف

ِ ّبی   اص فوَهی افىبس ثِ تَرِ رْت دس ػیبػتوذاساى حتی .ًوبیٌذ ػبصهبًذّی آى اػبع ثش سا خَد ثشًبه
ِ ّب ٍ ؿبخق ّب ایي   تَرِ رلت ٍ ػیبػی ثْشُ ثشداسی ّبی رْت دس ٍ هی ًوبیٌذ اػتفبدُ خَثی ثِ هؤلف

ِ ّب ٍ ؿبخق ّب ایي اص هشدم    .هی ثشًذ ثْشُ خَد اّذاف رْت دس ػیبػی ؿقبسّبی فٌَاى ثِ هؤلف



ِ ّب ایي ثِ تَرِ ثب ثٌبثشایي• ِ سیضی هی تَاى وِ اػت ربهقِ دس افشاد ػٌتی ٍ دیٌی ٍیظگی ّبی ٍ ؿبخل   ثشًبه
 ٍیظگی ّب خلبیق، ایي ثِ تَرِ ثب هخبل فٌَاى ثِ .وشد تقییي سا پیـشفت ٍ تَػقِ ػَی ٍ ػوت ٍ ًوَدُ

  فلن ًَؿ ٍ ایشاى هشدم فشٌّگ وِ ٍلتی .وشد ایزبد تحَل پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ًؾبم دس هی تَاى ٍاػتقذادّب
ِ هٌذی ٍ فقبلیت ّبی ًَؿ یب ٍ پظٍّؾ ٍ هغبلقِ اػتقذادّبی ٍ دٍػتی  ثـٌبػین ربهقِ دس سا آًبى فالل

ِ سیضی آى اػبع ثش هی تَاًین   ٍ وشدُ ثشسػی سا ایشاى دس هغبلقِ ػشاًِ هی تَاى هـخق تش عَس ثِ .وٌین ثشًبه
ِ هٌذی ٍ رْت گیشی ًَؿ یب   دس ًْبیت دس  ٍ داد لشاس هغبلقِ هَسد آًبى سٍصهشُ فقبلیت ّبی دس سا افشاد فالل

ِ هٌذی ٍ ایشاًیبى خللت ٍ ٍیظگی اگش خلَف ایي دس .وَؿیذ اػتقذاد ّب ًَؿ ایي تمَیت  ثِ آًبى فالل
ِ سیضی هختلف هْبست ّبی آهَصؽ ثشای هی تَاى اػت داًؾ اص ثیـتش هْبست وؼت ِ ای ٍ وشدُ ثشًبه   ربهق

ِ هٌذی ًَؿ رْت دس دیگش هخبل .ًوَد تالؽ كشف تئَسی ًَؿ اص داًؾ ّبی وؼت ربی ثِ تَلیذی   دس فالل
ِ سیضاى ٍ وشدُ ثیبى هی تَاى ؿْشّب تَػقِ ٍ سؿذ دس ػٌتی ٍ دیٌی ؿبخق ّبی اػبع ثش ایشاى ربهقِ   ثشًبه

ِ ؿٌبػی دس .ًوَد ّذایت آى تقبلی ٍ سؿذ رْت دس فشٌّگ ًَؿ ایي اص آگبّی ثب سا  ایشاى دس ؿْشی ربهق
ِ هٌذی ًَؿ ثِ هی تَاى  خبًَادُ گشایی اػبع ثش ارتوبفی سٍاثظ ٍ روقی صًذگی ّبی ٍ خبًَادُ ثِ فالل

ِ سیضاى  ثش سٍاثظ ٍ ایشاى دس دٍػتی خبًَادُ ًَؿ اص فشٌّگ ًَؿ .ًوَد یبسی صهیٌِ ایي دس سا ؿْشی ثشًبه
  هخبل .اػت اهَس دػت ایي اص فبهیل ٍ خبًَادُ ثب ّوشاُ هؼبفشت دس ایشاًیبى فاللوٌذی حتی ٍ آى اػبع
   .اػت كذالت فذم یب ٍ كذالت ٍرَد دس دیگش



ِ سیضی خلیلِ ایي دس ایشاى هشدم ؿٌبخت ٍ ثشسػی ثب•   دس كذالت اگش دیگش ثیبى ثِ .هی گیشد كَست ثشًبه
  دس فوَهی افتوبد تمَیت ٍ فضیلت ایي تـَیك دس تَػقِ ػَی ٍ ػوت ثبؿذ داؿتِ سٍاد ایشاى هشدم هیبى

ِ سیضی ّبی ثبؿذ سایذ كذالت فذم وِ كَستی دس اهب هی گشدد ّذایت ربهقِ   اػبع ثش گشفتِ كَست ثشًبه
ِ ّبی ٍ فوَهی آهَصؽ ّبی دس اٍلیِ ًیبص كذالت هؤلفِ حتن عَس ثِ .هی گیشد اًزبم هؤلفِ ایي   روقی سػبً

ِ ای ثِ هی گیشد، لشاس ثیـتش تأویذ هَسد   تب ؿذُ دادُ آهَصؽ هشدم هیبى دس كذالت فوَهی فشٌّگ وِ گًَ
ِ ای ّش دس اٍل لذم ؿٌبخت، حبل ّش ثِ .ؿَد كذالت فذم ربیگضیي فضیلت ایي   هؼئلِ خلَكب هؼئل

  دػت ًیض تَػقِ ًـَد حبكل ؿٌبخت ایي تب هی سػذ ًؾش ثِ ٍ اػت ربهقِ پیـشفت ٍ تَػقِ ثِ دػت یبثی
    .اػت ًبیبفتٌی

 



 جوغ ثٌذی•

  سٍیىشد، ایي هغبلقبت دس .پشداختین رذیذ ًَػبصی سٍیىشد ثیبى ثِ والػیه، ًَػبصی هىتت ًمذ اص پغ•
  تغییشاتی ّوچٌیي .دٌّذ ًـبى سا ػٌت هفیذ ٍ هخجت ًمؾ هی وَؿٌذ ٍ داسًذ ّوضیؼتی ّن ثب تزذد ٍ ػٌت

  دس .ًوَدُ اًذ اػتفبدُ تغجیمی ثشسػی ّبی ٍ تبسیخ اص ایي وِ هبًٌذ آٍسدُ اًذ ٍرَد ثِ تحمیك سٍؽ دس ًیض
  وـَسّبی اص یه ّش وِ ایي ٍ ًذاؿتِ غشثی الگَی ػوت ثِ تَػقِ یىغشفِ هؼیش ثِ ّن افتمبدی ضوي
  فَاهل ثشای سا هْن تشی ًمؾ ٍ ًوبیذ دًجبل تَػقِ ػوت ثِ سا خَد خبف هؼیش هی تَاًذ ػَم رْبى

  ٍ ػٌت هبّیت ثِ ًؼجت تشی دلیك ثؼیبس ًگشؽ دیذگبُ ایي .هی گیشًذ ًؾش دس (الوللی ثیي یب) خبسری
  اٍلیِ، هغبلقبت ایٌىِ ثب .هی دّذ دػت ثِ ًَػبصی فشآیٌذ دس آى ًمؾ ٍ غشة ًیشٍّبی ثب آى تقبهل ًحَُ
  آؿىبس سا ًَگشایی ٍ ػٌت هیبى پیچیذُ ساثغِ هی وَؿٌذ رذیذ هغبلقبت هی دادًذ، رلَُ هٌفی سا ػٌت ًمؾ

 .ػبصًذ
 



  ٍ ٍیظگی ّب ثِ تَرِ ثب وِ هی سػین ًتیزِ ایي ثِ ایشاى ربهقِ دس تَػقِ ًؾشیبت دس ثبصًگشی اص پغ آخش دس•
 ٍ تَػقِ ثِ سػیذى ساُ هی تَاى ًوَدین، اؿبسُ آًبى اص ثشخی ثِ وِ ایشاًیبى، دیٌی ٍ ػٌتی فشٌّگی، خلبیق
ِ پشداصاى تَرِ فذم ًگبسًذُ ًؾش ثِ .وشد ّوَاس سا پیـشفت   سػیذى ساُ دس ػیبػت گزاس فَاهل ٍ تَػقِ ًؾشی

  پیـشفت ٍ تَػقِ ثِ دػتیبثی تٌْب ًِ ایشاى ربهقِ دس دیٌی ٍ ػٌتی خلبیق ٍ ٍیظگی ّب ثِ هملَد ایي ثِ
 ثِ وِ اػت داؿتِ دًجبل ثِ ًیض سا ػختی ٍ ػفت هخبلفت ّبی همبعـ اص ثشخی دس ثلىِ ًىشدُ ّوَاس سا

  تَػقِ هلضٍهبت اص یىی هی سػذ ًؾش ثِ ثٌبثشایي .یبفت ایشاى تبسیخ دس آى ثشای ؿَاّذی هی تَاى ساحتی
 ّویي ثش پیـشفت ٍ تَػقِ ؿبخق ّبی ٍ هفَْم ٍ ثَدُ لَم آى ثبٍسّبی ٍ افتمبدات ٍ فشٌّگ ثِ تَرِ

ِ ػبصی ثِ ػپغ ؿذُ تقشیف ٍ تفؼیش هی ثبیؼت هجٌب  ایي ثِ تحمیك ایي دس .پشداخت خلَف ایي دس ًؾشی
  دیذگبُ عشح هَضَؿ ّویي ٍ ثبؿذ داؿتِ هتقذدی فَاهل هی تَاًذ ًیبفتگی تَػقِ وِ ؿذ اؿبسُ هَضَؿ
  ووی ثب وِ چشا ؿَد تلمی ایشاى ربهقِ دس ًیبفتگی تَػقِ فَاهل اص یىی هی تَاًذ والػیه ًَػبصی
 ثِ تَػقِ هفَْم ًْبیت دس ٍ غشثی ؿذى ثب هجبسصُ ایشاى، هشدم افتمبدات ٍ فشٌّگی ٍیظگی ّبی ثِ دلت ًؾش

 ٍ فشٌّگی حؼبػیت ّبی ٍ فشٌّگ ایي اص دلیك ؿٌبخت ًتیزِ دس .هی ثبؿذ هـَْد ساحتی ثِ غشثی هقٌبی
  ؿوشدُ تَػقِ ثِ دػتیبثی فشایٌذ دس تأحیشگزاس فَاهل اص تَػقِ هقٌبی ٍ هفَْم اص دلیك تش تقجیش ٍ تفؼیش

  .هی ؿَد
 



  ًْبدّب ٍ فشٌّگ ّب تغَس  تَریِ ٍ تجییي ثشای هٌبػجی ساُ والػیه ًَػبصی وِ هی سػذ ًؾش ثِ ًتیزِ دس•
 فشٌّگ ثِ تَرِ ثب رَاهـ پیـشفت ٍ تَػقِ تجییي ثِ هی تَاًٌذ ثْتش رذیذ ًَػبصی ًؾشیبت ٍ وٌذ، ًوی اسائِ

 ثِ تَرِ ثب صهیٌِ ایي دس ثیـتشی تجییي ثِ وِ اػت ًیبص ثٌبثشایي .ًوبیٌذ اسائِ ربهقِ آى اسصؽ ّبی ٍ
ِ ّبی ٍ ؿشایظ ٍ ًحَُ اص ربهقی ؿٌبخت ٍ دسن ثِ هحممیي تحمیمبت   پیـشفت ٍ تَػقِ ثِ سػیذى صهیٌ

   .وٌین پیذا دػت
ِ ّب ٍ ؿبخق ّب گًَِ ایي ؿٌبخت الجتِ•   وبس ٌَّص هی سػذ ًؾش ثِ ٍ داسد ثیـتشی تحمیمبت ثِ ًیبص هؤلف

 گًَِ ایي ؿٌبخت ًگبسًذُ ًؾش ثِ .اػت ًگشفتِ كَست اًؼبًی فلَم حَصُ دس خلَف ایي دس رذی
ِ ّب ٍ ؿبخق ّب ِ سیضی ّبی اػبع ٍ پبیِ هی تَاًذ هؤلف   ٍ ًوبیذ فشاّن ربهقِ دس سا فٌی ٍ التلبدی ثشًبه

ِ سیضی ّبی دس سا رذی آػیت ّبی هی تَاًذ حتی آى ٍالقی ؿٌبخت ٍ دسن فذم ِ ای ثشًبه   ٍرَد ثِ تَػق
     .آٍسد

•  
 


