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همدقم
يا    هـعومجم داـجیا و قالـخ و دعتـسم ياهورین ییارجا و یملع ناوتياقترا فده اب یشهوژپ و یشزومآ زکارم

 ياههاگراک يرازگرب .دننکیم یشزومآ ياههاگراک يرازگرب هب مادقا دوخ فادها دربشیپ روظنم هب گنهامه و مجسنم
       یناـسنا عباـنم يرادـهگن تـیاهن رد و یناـسنا عباـنميزاـ سهب و شزومآ ،یناسنا عبانم نیمأت هلحرم هس رد یشزومآ

 و دوـش یـم   یتیریدـم و یـیارجا ،یملع ياههزوح دراو دوخ صصخت اب بسانتم اههعومجم نیا هک دریگیم تروص
  جنـپ رد ار   یـشزومآ ياـه  هاـگراک يرازـگرب ناوتیم عومجم رد .دنزاسیم مهارف ار ییارجا و یملع ياهداهنياقترا
:داد رارق هجوت دروم هدمع فده

؛برجم ییارجا و یملع رداک زا اهداهن يرادروخرب-1
؛قالخ و دعتسم ياهورین زا يریگهرهب-2
؛ییارجا و یملع ياههصرع هب ناناوج دورو و شزومآ يارب بسانم ياههنیمز داجیا-3
؛وگوتفگ ياضف و یملع تالماعت داجیا يارب دعاسم طیارش ندرک مهارف-4
.اهداهن ییوگخساپ و يدمآراک حطسياقترا-5

   هاـگیاج و شـقني  اـقترا يارـب شالت نمض دوخ رمتسم تیلاعف اهلاس یط روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم
     و یـملع ،يرـکف تدعاـسم زا يرـیگ  هرـهب و عوـنتم ياههمانرب قیرط زا تسا هتسناوت یشزومآ و یملع ياهتیلاعف
    .درادرـب فـلتخم ياـههزوح رد روشک دعتسم ياهورین يزاسدنمناوت رد يرثؤم ياهماگ اههاگشنادناداتسا یشهوژپ
    شیازـفا و زور هـب ياـهشزومآ قیرط زا ناهوژپشناد يدمآراکياقترا يارب شالت و یشزومآ ياههاگراک يرازگرب
     هـتفرگ رارـق يرـیگیپ دروـم رمتسم تروص هب زکرم نیا يوس زا هک تسا یفادها هلمج زا یناسنا يورین یملع ناوت
  .تسا

 هام نمهب62 خیرات رد هک"يداصتقا ناسنا ياهدرکیور هب يداقتنا هاگن و یهوژپ هدنیآ" یشزومآ هاگراک يرازگرب
  رازـگرب یلیصحت فلتخم ياههتشر ناهوژپشناد زا رفن53 روضح اب روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم رد3931
 هتشادرب زکرم نیا يوس زا یلیصحت فلتخم عطاقم ناهوژپشناد تکراشم اب هک دوب يرگید رثؤم ماگ هاگراک نیا.دش
  يزـیر  هـمانرب ،یـهوژپ  هدـنیآ ياـه هتـشرارتکد نایوجشناد زا رفن21 ،ارتکد كردم ياراد رفن3 دادعت نیا نیب زا.دش
  ياـه هتـشر زا   دـشرا سانـشراک رـفن6، یموـمع يراذگیشمطخ و یتیبرت مولع ،مالسا خیرات ،یلاع شزومآ هعسوت
-ه ـ مانرب ،یمیـش یسدنهم ياههتشر دشرا یسانشراک عطقم نایوجشناد زا رفن3،يژولاتم یسدنهم و یشزرو تیریدم
    هورـگ ریدـم ،یـشزومآ هاگراک نیا رد نیا رب هوالع ؛دنتشاد تکراشم تاطابترا ويژولونکت تیریدم ،یگنهرف يزیر
  زا يدادـعت  و راـگن هـمانزور2    و داـشرا هینیـسح هـناخباتک سیـ ئر و  يرواـنف و مـلع قالخا هورگ ریدم ،ملع جیورت
     یـنارهت وـترپ رـتکد مناـخ. دنتـشاد تکراشم و روضح روشک یملع تسایس زکرم یملع تئیه ياضعا وناسانشراک
 ترابع هاگراک نیا رد هدش حرطم یساسا عوضوم.دندوب یشزومآ هاگراک نیا سردم نیلرب تلبماه هاگشناد زا رنورک
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  هـک ییاـهعوضوم ؛میتسه یناهج ثحابم ردتکراشم دنمزاین يرگید نامز ره زا شیب رضاح رصع رد هکنیا زا تسا
.دشاب یللملانیب نامتفگرد ینیون لصفزاغآرس دناوتیم

یشزومآ هاگراک ثحابم ربياهمدقم
     یـملع تـسایس تاـقیقحت زـکرم  مـلع جیورـت هورگ ریدم یمیدق مرکا رتکد مناخ یشزومآ هاگراک عورش زا شیپ

        تاـقیقحت زـکرم رد لاـعف هورـگ هـس ماـمتها هـب هک ار هاگراک نیا يرازگرب ،ناهوژپشناد هب مدقم ریخ نمض روشک
     ،دوـب هدـش هدـید كرادـت" مـلع جیورت"  و"یهوژپهدنیآ"  ،"يروانف و ملع رد قالخا" ینعی روشک یملع تسایس
 شیاـمه      هـب نآ عورـش هـطقن هـک دـندرک   ناـشنرطاخ و دنتـسناد  هدـش رـکذ  هورـگ  هـس رد يرکفمه و لماعت هجیتن
       نـیا يرازـگرب تـیاهن رد و يرـکف تاـطابترا يرـیگلکش ياههنیمز هک ددرگیمزاب ایناپسا رد"نانز يزاسدنمناوت"
   يداـقتنا هاـگن و یهوژپهدنیآ"یشزومآ هاگراک يرازگرب زا فده یمیدق رتکد .تسا هتخاس مهارف ار یشزومآ هاگراک
نادات ـ سا و ناـهوژپ     شـناد ناـیم رـظن لداـبت و وـگو تـفگ ياـضف داجیا هب کمک ار"يداصتقا ناسنا ياهدرکیور هب
  .دشاب یهوژپهدنیآ هزوح رد يزاسهیرظن يارب یفطع هطقن دناوتیم رما نیا هک دنتشاد دیکأت هتکن نیا رب و دندرمشرب

    هـب هاـگراک نـیا رد هک یتاحالطصا زا یخرب،دندرک نایب ار هتکن نیا یشزومآ هاگراک سردم ینارهت رتکد همادا رد
-  ناـشن دـناوتیم دوخ نیا و درک همجرت يرگید نابز هب ار اهنآ عیرس ناوتیمن و تسا لمأت دنمزاین دوشیم هدرب راک
  .دنتسه یتوافتم ياههفسلف ياراد فلتخم ياهنابز هک دشاب عوضوم نیا هدنهد

:دندرک حرطم ار ریز لاوس راهچ همادا ردناشیا
 ؟میهدب ماجنا میهاوخیم يراک هچ.1
 ؟میهدب ماجنا ار نآ میهاوخیم هنوگچ.2
  ؟تسیچ امش تاراظتنا.3
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 ؟دوش عقاو دیفم یهوژپهدنیآ يارب دناوتیم يزیچ هچ.4

-عوضوم،تالاوس نیا هب خساپروظنم هب ناشیا.دندرک نایب ار یشزومآ هاگراک نیا فادهاینارهت رتکد مناخ همادا رد
  رد میهاوـخ  یـم اـم هک عوضوم نیا دروم رد یللملانیب نامتفگ هب نتسویپ ،تاعالطا نتشاذگ كارتشا هب طوبرم ياه
  اـی”Conviviality“    ثـحب هـک دـندرک  ناـشن رطاخ و دنداد رارق هجوت دروم ار مینک یگدنز هنوگچ هدنیآ و لاح
   زـین يرـگنهدنیآ يارب و هتفرگ رارق رظن لدابت و ثحب دروم تساهتدم هک تسا یمهم میهافم هلمج زا"یتسیزمه"
   فـلتخم ياـه هتـشر زا هسلج نیا رد ناگدننکتکرش هک ییاجنآ زا رگید يوس زا .تسا رادروخرب يرایسب تیمها زا
   ار شـناد يراذـگ  كارتـشا هـب و رظن لدابت ياههنیمز دناوتیم هاگراک نیا رد ياهتشرنیب ياهيراکمهنیاربانب دنتسه
  .دوشیم دای1یناهج هفاک ناونع اب نآ زا هک دنک مهارف

      مینادـب هـک تـسا نـیا یهاـگراک نینچ يرازگرب زا فده هکدرک ناشن رطاخ نیلرب تلبماه هاگشناد یناریا داتسا
  تـسا مزال هاگراک نیا رد ناگدننکتکراشم روظنم نیمه هب ؟دیراد یتراظتنا هچ و تسیچ امش تابلاطم و اههتساوخ
      ادـتبا هـک دوـب لکـش نـیا هب زین ناگدننکتکرش یفرعم .دننک حرطم هاگراک نیا رد تکرش زا ار ناشفده و ناشدوخ
-تبحص و دنوش انشآ رگیدکی اب هک دش هداد تقو اهنآ هب هقیقد دنچ و دنتفرگ رارق مه رانک هرفن ود تروص هب دارفا
       ناـعذا یـنارهت رـتکد .تـخادرپ دوـخ هورـگمه درف یفرعم هب دارفا زا کی ره سپس ،دننکتشاددای ار رگیدکی ياه
   رود هار زا و گـنرمک یـعمج طابترا لیاسو و يروانف شرتسگ لیلد هب یعامتجا طباور هزورما هکنیادوجو اب تشاد
     ادـتبا ناـمه زا هـک دوـشیم ببس هفراعمنیاربانب .تسا رایسب تیمها ياراد کیدزن تاطابترا نانچمه اما تسا هدش
  نـیا رد هک تسا رتبسانم نیاربانب .تسا رایسب ییایازم ياراد رما نیا ودنوش کیدزن رگیدکی هب هدننکتکراشم دارفا
  .دنشاب هتشادن ییانشآ رگیدکی اب دارفا هفراعم

1. World Café



يداصتقا ناسنا ياهدرکیور هب يداقتنا هاگن و یهوژپهدنیآ یشزومآ هاگراک شرازگ

4

    هـجوت دروـم یـملع و کیروئت ثحابم زا یقیفلت تسخن شخب رد ؛دش رازگرب شخب ود رد یشزومآ هاگراک نیا
  هاـگراک یلصا ثحابم .تفای صاصتخا یلمع راک هب اهنت دوب زین هاگراک ینایاپ شخب هک مود شخب رد اما تفرگ رارق
 رد   ثـحابم یماـمت لیصفت هب دش شالت هک دوباهعوضوم زا ياهدرتسگ فیط هدنریگربرد تسخن شخب رد یشزومآ
.دریگ رارق یسررب و حرط درومریز ياهروحم

ثحابم حرط :لوا شخب
هرازه هعسوت فادها نتفاین ققحت-1
   هعـسوت ياـه  هـمانرب فادـهانتفاین ققحتهرابرد دش حرطم یشزومآ هاگراک ثحابم نیزاغآ هطقن رد هک یعوضوم

  زا یـکی هک درک ناونع یشزومآ هاگراک سردم .داد رارق یسررب و حرط دروم ار اهنآ ینارهت رتکد مناخ هک دوب هرازه
 لئاـسم      زا يرایـسب لـح هـب رـجنم دـناوت   یـم ناـسنا هـب يداصتقا شرگن هک دوب نیا برغ هفسلف رد بلاغ تارکفت
   يدوـجوم ناوـنع   هـب ناـسنا هـک دراد یساسا هتکن نیا رب هراشا تسا حرطم نیب نیا رد هک يداقتنا اما دوش یعامتجا
  .تشاد ناسنا هب يداصتقا يدرکیور اهنت ناوتیمن و تسا زین یگنهرف و یسایس داعبا ياراد یعامتجا

  هـک دوـش  یـم تیادـه   يوـسنارف یـهورگ  هلیـسو هـب رضاح لاح رد ینارهت رتکد ياههتفگ هب انب هک عوضوم نیا
         اـب دـیاب هدـنیآ رد هـک دراد هراـشا هـتکن نـیا رـب  تـسفینام نیا ،دناهدروآ دوجو هب ار”Convivialist“ تسفینام
   اـم نوـنکا هک تسا نیا تیعقاو هک دوزفاناشیا.دوش هتسیرگن یعامتجا و یطیحمتسیزلئاسم هب رتعیسو یهاگدید
  تروـص قـفاوت ساسا رب اریز تسا هتشاد يرایسب تیمها یللملانیب هعماج يارب لاس نیا ،میراد رارق5102 لاس رد
   لاـس رد دوـب رارق هک فادها نیا .دیآ لیان1هرازه هعسوت فادها هب دحتم للم نامزاس دوب رارق0002 لاس رد هتفرگ
    فـصن هـب ناـهج ناگنسرگ دادعت یللملانیب ياهنامزاس تیامح اب لقادح هک دوب تروص نیا هب دوش ققحم5102

1. Millennium Development Goals (MDGs)
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 نیارباـنب    .دراد دوـجو يرایـسب ياـه شلاـچ زونه و تسا هتفاینتسد فادها نیا هب یللملانیب هعماج اما .دبای لیلقت
  تـمارک ظفح فده اب0302 لاس ياربDignity for All”“A Life of ناونع اب ار يدیدج همانرب للم نامزاس
  .تسا هدرک نیودت اهناسنا همه يارب

    فادـها زا زوـنه هـک دسریم رظن هب اما دوب صخشم هرازه هعسوت فادها هکنآ دوجو اب درک حیرصت ینارهت رتکد
  مر رهـش رد6991  لاـس    رد هـک یـسنارفنک رد تـشاد هراشا عوضوم نیا هب نینچمهوا .میتسه رود رایسب رظن دروم
  یـتح و  دـنهد شهاـک   فـصن هـب ار ناهج ناگنسرگ دادعت هک دوب هتفرگ رارق هجوت دروم مهم فده نیا،دشرازگرب
1 لاس رد للم نامزاس يراذگناینب ماگنه 49   زا یـکی هک تسا هدش جرد بلطم نیا یللملانیب داهن نیا تراچ رد و5
  زا لاـس07 زا شیب تشذگ اب اما .دنوش ناهج رد رقف و یگنسرگ شرتسگ زا عنام هک تسا نیا اهناسنا هیلوا فادها
 .دبای تسد دوخ یلصافادها هب هتسناوتن زونه داهن نیا للم نامزاس سیسأت

  فـیلکت و دـنا  هدـش هـتفرگ رظن رد ناگنسرگ دصرد05 اهنت ارچ هکنیا؛دیآیم شیپ یساسا لاوس کی نیب نیا رد
     نـیا هـب رـیخا ياـه   لاـس رد نوـم یـک ناب اما دوب هتفرگن رارق هجوت دروم لاوس نیا هچرگا ؟دوشیم هچ رگید همین
  .دهد رارق رظندمار ناهج ناگنسرگ یمامت دیاب للم نامزاس هک هتخادرپ عوضوم

    فادـها نـیا هـب میتسناوتن ام ارچ هک تخادرپاهلاوس نیا حرط هب دوخ ياهتبحص رگید شخب رد ینارهت رتکد
  هـک   درـک هـئارا   يراـمآ سپـس ناـشیا  ؟تـسا هتشاد دوجو فادها نیا ققحت هار رس رب یتالکشم هچ و ؟میبای تسد
      .دنتـسه هـجاوم یگنـسرگ اـب رـفن درایلیم کی ًابیرقت ناهج رد زونه رامآ نیا ساسا رب؛دوب هدرک رشتنم للم نامزاس
  ياـه     تفرـشیپ دوـجو اـب و دنتـشادن یـسرتسد  ملاـس یندیماشآ بآ هب رفن نویلیم847 دادعت2102 لاس ات نینچمه
  مورـحم یتشادهب تاناکما هب یسرتسد زا هعسوت لاح رد ياهروشک رد رفن نویلیم005 و درایلیم2 زونه هدش لصاح
   هـجاوم نآ اـب12    نرـق رد ناـهج هـک تسا یتالکشم ولئاسم زا یکی نیا هک تشاد ناعذا ناوتیم نیاربانب .دنتسه
    ود یـنعی ناـسنا دراـیلیم21 يزرواشک ملع و تعنص زا يریگهرهب اب میتسه رداق ام وئاف مالعا ساسا رب ینعی ؛تسا
    تـیعمج زا يرـیثک شـخب  یگنـسرگ دهاش ناهج نانچمه اما میهدب تاجن یگنسرگ زا ار ناهج یلعف تیعمج ربارب
  رد ییاذـغ تینما ندشن نیمأت یلصاهلئسم هکلب تسین ییاذغ داوم دیلوت لکشم هک تسا نآ هدنهد ناشن نیا و تسا

  .تسا ناهج
   هـب و یـللملا نیـب عماوج زا داقتنا نمض اذغ قوقح رد دحتم للم نامزاس قباس رگشرازگ1رلگیز ناج دوزفاناشیا
   زا رـفن نوـیلیم009     ًاـبیرقت هـک تـسا هـناملاظ تورث زا رپ ناهج کی رد هک دزاسیم حرطم يزرواشک تسایس هژیو
  اـم و دنوریم تسد زا یگنشت و یگنسرگ زا كدوک نویلیم6 زا شیبلاس ره و دنربیم جنر هیذغت ءوس و یگنسرگ
   نامزاـس هـک نیا اـب مینک قیدصت دیاب ام نیاربانب .میتسه میهس اهنآ نتشک رد یعون هب ومیهدب ماجنا يراک میناوتیمن
  دوـب هدشاضما زین ییاهدادرارق فلتخم ياهروشک اب و دنتشاد دیکأت رایسب عوضوم نیا يور یللملانیب هعماج و للم
  .دبای تسد دوخ فادها هب تسناوتن للم نامزاس تیاهن رد اما

    رـب یـنبم لـلم نامزاس يوس زا هتفرگ تروص ياهینیبشیپ دوجو اب هکتشاد ناعذاهاگشناد یملع تئیه وضع
 زا يرایسب يارب ملاس بآ هب یسرتسد و ییاذغ تینما زونه اما ناهج نامدرم یمامت يارب رتشیب هافر و تاناکما داجیا

1. Jan Ziegler
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 و تـفرگ رارقیلیلق هورگ رایتخا رد ناهج تورث زا يدایز شخب رگید يوس زا .تسین مهارف یکاخ هرک نیا نانکاس
     زا یـکی نـیا و دنتـسین دـنم هرـهب یعامتجا و يداصتقا هافر زاناهج تیعمج زا يریثک شخب هک تسا یلاح رد نیا
  .تسا هدش دراو نآ هب يرایسبياهداقتنا هک تسا یمهم لئاسم

 لئ        اـسم هـب نتخادرـپ هـک عوـضوم نـیا هـب هراـشا نمض هاگراک ثحابم همادا ردتلبماه هاگشناد رد نانز رواشم
  هدناـسر ماجنارس هب هزوح نیا رد زین ار یفلتخم ياهشهوژپ و هدوبناشیا ینهذ ياههغدغد زا یکی هراومه یتیسنج
  صاخـشا زا دـصرد03  ناـهج روشک64 رد رما نیا رب ینبم للم نامزاس هنانیبشوخ درکیوردوجو ابدرکنایب تسا
    زا يداـیز دادـعت هـک دش تیعقاو نیا رکنم ناوتیمن ،درک هراشا ناشیا .دنهدیم لیکشت نانز ار یسایس رداک رد لاعف
  تروـص رد یتح ودنتسه لاغتشا و یقوقح ياههزوح رد يرباربان دهاش زونه ناملآ نوچمه يروشک رد یتح نانز
  ناـملآ مظعاردص لکرم الگنآ هکنیا دوجو اب هنومن ناونع هب .دنرادروخرب يرتمک قوقح زا نانچمه نانز،يواسم راک
   رـییغت ارـیز تـسین یعامتجا ياهراتخاس نتفرگ هدیدان لیلد هب دروم نیا یلو دراد رارق ناهج دنمتردق نانز ردص رد
 لک هب ار نآ دنریگیم رارق ردصرد نانز زا يدادعت هکنآ فرص هب ناوتیمن و تسا يرگید عوضوم یعامتجا راتخاس
-تکرش هدنیآ لاسدنچ رد تسا ددصرد ناملآ هکدرک ناشنرطاخینارهت رتکد .داد میمعت یعامتجا راتخاس و هعماج
 رد هک  دـش روآداـی  نیـنچمه ناـشیا .دـ نک   بـیغرت هدـننک نیـیعت ياههورگ رد نانزراک زا يریگهرهب هب ار گرزب ياه
      ،شزوـمآ هـب یـسرتسد رد يرایـسب ياـه ضیـعبت اب نانز و دراد همادا نانچمه یتیسنج يرباربان اهروشک زا يرایسب
-شالت فیعضت بجوم نانز هیلع تنوشخ .دنتسه هجاوم تلود راتخاس رد تکراشم و يداصتقا ياهییاراد ،لاغتشا
  لیـصحت رديدج یعنام زین رقف رگید يوس زا.تسا هتفرگ تروص نانز قوقح هب یبایتسد ياتسار رد هک هدش ییاه
.دیآیم رامش هب نانز

  هـچرگادرکنایب ودندرک رورم ار للم نامزاس ياههمانرب هرابود یشزومآ هاگراک زا يرگید شخب رد ینارهت رتکد
   ناـمز نوـنکا  اـما تسا هدوبن رادروخرب دوخ فادها هب یبایتسد رد ینادنچ قیفوت زا5102 لاس ات للم نامزاس همانرب
 للم نامزاس لکریبد يوس زا هک یعوضوم ؛میشاب هتشاد یللملانیب داهن نیا هدنیآ ياههمانرب يور یلمأتات هدیسر نآ
"03021 ات یناسنا تمارک ریسم"ناونع اب دوخ شرازگ رد نوم یک ناب داد هماداوا .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم زین

   شیـب فدـه نیا هب یبایتسد يارب ام و دوش تیاعر دیاب دارفا همه یناسنا نأش و تمارک هک دزادرپیم عوضوم نیا هب
- تـسیز لئا   ـ سم هـب هـجوت نوـم یک ناب نانخس رد لمأت لباق تاکن زا یکی اما.میتسه ییادزرقف دنمزاین زیچ ره زا
 .دوب یعامتجالئاسم رانک رد یطیحم

1. The road to dignity by 2030
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   رد اـم هـک     تـشاد هراـشا عوـضوم نـیا رب ینبم نوم یک ناب نانخس زاییاهشخب هب سپس تلبماه هاگشناد داتسا
     یخیراـت تـصرف نـیا زا دـیاب ام،میتسه للم نامزاس يریگلکش نامز زا هعسوت همانرب دربشیپ لاس نیرتمهم هناتسآ
   زا اـم ارـیز ، میرادرـب ماگ رادیاپ ياهدنیآ و ولج هب ور یناهج و یناسنا تمارک و نأش ياقترا ياتسار رد ومیربب هرهب
  تـسد فادها نیا هب میاهدشن قفوم زونه اما میرادروخرب هافر داجیا و یگنسرگ زا اهناسنا تاجن يارب مزالتاناکما
 یک ناب .تسا هدرک دیکأتیعماج راکروتسد هئارا رد اهتلود یخیرات تیلوئسم رب زیچ ره زا شیب نوم یک ناب .میبای
 میتـسه   رادروـخرب یـتیمها اب رایسب یخیرات تاناکما زا رضاح لاح رد ام هکدزادرپیم عوضوم نیا هب نینچمه نوم
 دنامیم یقاب هدشن لح نانچمه تالکشم هک میسریم یهاگیاج هب ای و میورب شیپ شور رییغت تمس هبدیاب ای اریز
  هـمادا هیور نیمه اب دوخ تکرح هب رگا هکدنکیم نایبناشیا .دوشهتشذگ زا رتتخس طیارشتسا نکمم یتحای و
    تالکـشم اـب هدـنیآ رد میتـسه رادروخرب نآ زا هک يدیدج يداصتقا ياهشور و دیدج ياهيروانف دوجو اب میهد
    هـمادا لاوـنم نیـمهه ـ ب هـک داد دهاوخن ام هب ار ناکما نیا تسیز طیحم تاناکما اریز،دش میهاوخ هجاوم ياهدیدع
    ظفاـح دـیاب اـم دیوگیمللم نامزاس لکریبد .مینک رظندیدجت دوخ ياهشور و فادهايور دیاب امنیاربانب،میهدب
  هـکانعم نیا هب؛دنیوگیم"1نیمز ردام" نآ هباهنابز زا يرایسب ردحالطصا هب هک میشاب دوخ ناهج و تسیز طیحم
  يرایـسب تیمها ياراد یگنهرف ثاریم ناونع هب نینچمه ویهافر و یناور ،یعامتجا ،يداصتقا یگدنز رد متسیسوکا
  .تسا

   دـیکأت رـما نیا رب نوم یک ناب اماتسا هتفرگ رظن رد هدنیآ يارب ار يرایسب فادها للم نامزاس دوزفاینارهت رتکد
   نـیا هـب  نیـنچمه ناـشیا   .درـیگ رارـق هجوت دروم رادیاپ هعسوت سپس و دشاب ییادزرقف دیاب ام فده نیلوا هک دراد
  هعـسوت و مینادب کیرش ار همه و میروآ مهارف لاغتشا داجیا و دیلوت رد لوحت عون کی دیاب ام هکدزادرپیم عوضوم

1. Mother Earth
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 راک روتـسد، تـیاهن رد .  میـنک يراذـگ   هـیاپ فـلتخم عـماوج رد و ایند رد ار حلص هک دریگ تروص فده نیا اب دیاب
:درک يدنبهتسد هزوح جنپ رد ناوتیم ار5102 لاس زا سپ هعسوت يارب للم نامزاس

؛هدنیازف رقف هب نداد نایاپ-1
؛رادیاپ هعسوت رب ندیشخب تیزکرم-2
؛1ریگارف دشر و لوقعم،بسانملغاشم هب داصتقا لیدبت-3
؛وگخساپ ياهتموکح و تیفافش ،حلص رب ینتبم عماوج نتخاس-4
.رادیاپ هعسوت روظنم هب یناهج تکراشم بلج-5
    نـیا هـب یـنارهت رتکد؟میبایتسدفادهانیاهبمیناوتیمهنوگچامهکدزادرپیملاوسنیاهبهماداردناشیا

 نـیاياههمانربتسکشلیالددرومردیصخشملیلحتوهیزجت زیندوخللمنامزاسهنافسأتم هک دنداد خساپلاوس
میناوتب اتمیوربشیپرتيداقتنایمکدیابرابجاهبمیبای تسدفادهانیاهبمیهاوخبامرگاامادهدیمنهئارانامزاس
.میرادرب ماگ يرتشیب تیقفوم اب یهوژپهدنیآ هزوح رد

یسانشرادیدپ درکیور-2
  درـکیور"   صوـصخ رد ار يدـیدج عوـضوم    یـشزومآ هاـگراک نـیا  زا يرـگید شـخب رد   رـنورک یـنارهت رتکد

 رد و د  نتـسه يوـق رایسب ناملآ رد هکمنک هراشاییاههفسلف هب مراد دصق نم هک درک ناونع وحرطم"2یسانشرادیدپ
.تساهدرک هئارا ار"4یطخدنچ یگنهرف لماکت" هیرظن هک سانشمدرم نیا .مزادرپیم3دراوتسا نیلوج یفرعم هب ادتبا
-هدنیآمیبایرد ات دنک کمک ام هب دناوتیم هکدزاسیم حرطم ار ییاههیضرف عامتجا هب دوخ درکیور و شور دروم رد
  .تسا یتروص هچ هب ام یهوژپ

 اپورا هب یهاگن داصتقا و یسانشهعماج رظنم زا ام رگا هک تخادرپ عوضوم نیا هب همادا رد یشزومآ هاگراک سردم
  عـماوج هـکانعم نیا هب ،تسا هتفرگرارق هجوت دروم یخیرات هاگدید اهروشک نیا رد هکتفای میهاوخرد میشاب هتشاد
   زا سـپ هـک دـش    حرـطم عوـضوم نـیا میـ سسکرام رد هنومن ناونع هب .دننکیم یط ار یفلتخم بتارمهلسلستوافتم
 ،د ـ نک یـم قدص مه هتینردم و تنس دروم رد دنور نیا.تسا هتفرگ لکش مسینومک سپس و مسیلایسوس؛مسیلاتیپاک
   رـه يرـیگ   لکـش هـک دـهدیم ناشن هنومن ود نیا .میوریم شیپ هتینردم تمس هب ام هک دندوب دقتعمياهدع نیاربانب
    هـک هدوـب نـیا زین فده و دنتسه يدنبهقبط ياراد تاعامتجا نیاربانب .تسا یخیرات يدنور ندش یط دنمزاین هدیدپ
   یعاـمتجا تالوـحت يارب ام هک دراد ناکما هک دوب دقتعم دراوتسا نیاربانب .دننک یط ار یبتارمهلسلس دیابعماوج همه
 هـیرظن  يور دراوتـسا  نیارباـنب .مینیبب ناسکی ار اهيدنبهقبط همه هک درادن یموزل اما مینک باختنا اریتوافتم ياههار
.تشاد دیکأت رایسب"یطخدنچ یگنهرف لماکت"

  هـک درـک  حرـطم ار ثحب نیا یسانشرادیدپ رد هجوت بلاجياهعوضوم زا یکی هب نتخادرپ اب سپس ینارهت رتکد
   تـخرد کـی هشیمه هویم تخرد کی هفسلف و یسانشمدرم ،یسانشهعماج ملع رد ،یمیشو کیزیف نیناوق فالخرب

1. Transforming economic to this a job
2. Phenomenology
3. Julian Steward
4. Multilineal Culture Evolution
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   هـنوگچ اـم ،میشاب هتخومآارییاهعوضوم هچ نامدوخ گنهرف رد ام هکنیا دراد یگتسب هب عوضوم نیا و تسین هویم
 ار  توـت ناملآ رد هک تخادرپ لاثم نیا رکذ هب سپسناشیا .مینیبب ایند رد ار ییاهزیچ هچ و میرگنب ایند هب میناوتیم
   اـهنآ هـب  دـنرادروخرب نآ زا   روـشک نـیا نامدرم هک ياهیذغت عون و یناملآ گنهرف رد اریزدنسانشیمن هویم ناونع هب
   نداد صیخـشت و ندـید يارب موهفم و گنهرف کی هبهراومهام نیاربانب .تسا یکاروخ توت هکهدشن هداد شزومآ
 .میراد زاین

  رد هـک  تـسا"1یگنهرف لقث"موهفم؛دزادرپیم نآ هب دراوتسا هک یمهمياهعوضوم زا رگید یکی داد هماداناشیا
:تسا هتخادرپ نآ هب دعب هس

؛دوشیم قالطا گنهرف تیور لباق و سوملم هبنج هب :2يدام گنهرف-1
؛دزادرپیم گنهرف راتخاس هب :3یعامتجا راتخاس-2
؛دهدیم رارق هجوت دروم ار گنهرف يدامریغ هبنج :4يونعم ایيدامریغ گنهرف-3

1. Culture Core
2. Material Culture
3. Social Institution
4. Immaterial Culture
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دراوتسا نیلوج یگنهرف لقث :1 هرامش رادومن

    یبـسانم رایـسب ياـمنهار دناوتیم یعامتجا ياههدیدپ لیلحت و هیزجت يارب یگنهرف داعبا نیادنکیمنایب دراوتسا
  دوـب میهاوـخ رداق میبای تسد یگنهرف لقث نیا هب میناوتب ام رگا یگنهرف ره رداریز،دشاب فلتخم ياهگنهرف يارب
 و گنهرف نآ موهفم ودناهدش يدنبهورگ یگنهرف لقث نیاهرابردهک میزادرپبفلتخمياهعوضوم لیلحت و هیزجت هب

 .میبایرد ار یگنهرف ياههتساوخ
   رد یـتح و تـسای ـ شزرا اـب رایسب یعامتجا هدیدپ"تخرد" ناملآ دننام يروشک رد دوزفا همادا رد ینارهت رتکد

يا هژـیو تیمها زا روشک نیا نامدرم يارب لگنج نینچمه ،تسا رادروخرب یصاخ هاگیاج زا زین ناکدوک ياهناتساد
 زا دـیآ  یـم رامـش هب زین روشک نیا تسیز طیحم شبنج راذگهیاپ يدودح ات هک ناملآ زبس شبنج وتسا رادروخرب

   اوـه یگدوـلآ   تـسا دـقتعم زبـس شبنج.دناهتشاد هژیو هجوتنآ هب رما يادتبا ردهک تسا یمهمياهعوضومهلمج
      هـجوت و تـیامح اـب هـک عوـضوم نیا حرط.دنتسه نتفر نیب زا لاح رد ناتخرد ودوشیم اهلگنج يدوبان بجوم
  كرد يارـب نیارباـنب. درـک مهارف ناملآ رد ار شبنج نیا يریگلکشتابجوم جیردت هب دوب هارمه زین اهراگنهمانزور
  تـعیبط اب لماعت و ندوب کیدزن عوضوم روشک نیا رد.میسانشب ار ناملآ گنهرف ادتباتسا مزال عوضوم نیا تیمها
    دـیاب کـنیا .درـیگ یـمتأشن عوضوم نیمه زا اهرهش رد يرادغاب يریگلکش وتسا رادروخرب يرایسب تیمها زا
 ار ییاـه عوـضوم میناوتیم هنوگچ و ؟درکوجوتسج يدراوم هچ ردناوتیم ار ناریا صاخ گنهرف هکدرک یسررب
  دروـم ار ناریا ياههدیدپ،یگنهرف دعب هس نیا اب میهاوخب رگا ؟میروآ دوجو هب یناریا عامتجا کی رد يرکفمه يارب
 ؟دنتسه رایسب شزرا ياراد ییاهزیچ هچ ناریا رد ؟میسریم ياهجیتن هچ هب و میهدب رارق لیلحت و هیزجت

   رد یگدـنز کبـس امادراديرایسب تیمها روشک نیا یمیلقا طیارش هب هجوت اب ناریا رد بآ هکدندرک نایب ناشیا
    يرایـسب تـیمها زا مدرـم زورما یگدنز رد نیشام یتح .دوریم ردهروشک رد يدایز بآ هک تسا ياهنوگ هب ناریا
     دوـش صخـشم اـت درـک یسررب دیاب هتبلا .تسا هتسباواهنآ نیشام هب دارفا یعامتجا رابتعا یعون هب و هدش رادروخرب

  راتخاس
یعامتجا

  ریغ گنهرف
)يونعم( يدام
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   نارـیا گـنهرف رد ؟تسیچ دنتسه نیشام گنهرف لابند هب مدرم هکنیا لیلد و تسا هنوگچ ناریا رد نیشام يدنبهقبط
-    یـم اذـغ یـسک هـچ اب ؟دننکیم هدافتسا ییاهاذغ هچ زا نایناریا هک عوضوم نیا كرد ؛دراد ار دوخ هاگیاج زین اذغ
  .دشاب ناریا نامدرم گنهرف زا یشخب يایوگ دناوتیم،دننکیم توعد ار یسک هچ و دنروخ

1یتسیزمهتسفینام-3

    کـیمداکآ عماـجم و زـکارم رد هک داد رارق هجوت دروم ار یعوضومینارهت رتکد یشزومآ هاگراکيدعب شخب رد
 تـسفینام ناوـنع اب نآ زا و هدش زاغآ يوسنارف یهورگ يوس زا هکثحب نیا ؛تفای ناوتیم نآ زا یناشن رتمک ناریا
  هتـشاد  زـین یقطنمریغ ياههتساوخ يدودح ات یقطنم ياههتساوخ رانک رد دیاب یهوژپهدنیآ رد .دوشیم داییتسیزمه
     .دـشاب اـم هرـمزور یگدـنز زا رتارف هک میشاب هتشاد2هاگدید کی دیابهورگ نیا رظن زاهک دنداد حیضوتناشیا ؛میشاب
  زـین ) هلـضاف هنیدم( ییایپوتا درکیور دنمزاین هدنیآ هاگدید ینعی،تسا تبثم راب ياراد یسیلگناردVision حالطصا
  هـب سپس ینارهت رتکد .تسناد ییارگلمع ای مسیتامگارپ و تیقالخ زا یبیکرتناوتیم اریهوژپهدنیآ نیاربانب .تسه
  هـب اـه  عوـضوم نـیا  یهجوـت بـلاج   تروـص هـب هک میراد يرایسب ياههنومن ناریا رد ام هکتخادرپ هتکن نیا رکذ
   ترهـش زا هـک   درـک هراـشا یناریا ياهغاب هب ناوتیم دراوم نیا هلمج زا.دنتسه لماعت رد ودناهدش کیدزن رگیدکی

    تـبث هـب یناـهجگنهرف ثاریم ناونع هب ار یناریا غاب9دادعت1102 لاس رد وکسنوی.دنتسه رادروخرب زین یناهج
  ناـیم یگنهامه زا یکاح رگید يوس زا و نایناریا تیقالخ تردق هدنهدناشن وس کی زا یناریا ياهغاب.تسا هدناسر
   رـگید يوـس زا و میراد رازکمن و توهرب يارحص وس کی زا ناریا رد اریز .تسا نیمزرس نیا رد دوجوم تاناکما
 مامت ییابیز اب هک مینک قلخ ار هدزاش غاب نوچ يریظنیب ياهغاب میتسه دنمهرهب نآ زا هک یتیقالخ تردق اب میتسناوت
  .تسا هدش عقاو روشک نیا کشخ هقطنم رد

1 .Conviviality Manifesto
2 .Vision
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    و گـنهرف ناـیم میـنکیم یعس هک میراد یگنهرف ناریا رد ام هک تسا نیا هناشن ناریا ياهغاب هک درک حیرصت ناشیا
 .دنتسه ادج مه زا اهنیا اپورا یفسلف هاگدید رد هک یلاح رد ،مینک داجیا یلماعت نامروشک یعیبط عبانم

  دوـش    یـم ثـحب نآ دروـم رد مـه1 یتیـسنج تاـعلاطم  رد هـک يدیدج ياههیرظن رد هک درک دیکأت ینارهت رتکد
 هک دهدیم ناشن ار تعیبط و گنهرف نایم یکیدزن ولماعت هک هدمآ دوجو هب"2تعیبط گنهرف" ناونع اب یحالطصا
    نآ زا هـک یتاـیبدا و رعـشویناریا ياهغاب رد .تسناد رگیدکی زا يادج ار اهنآ ناوتیمن و دنتسه مه لمکمود نیا
  ياـههشیر ياراد ام نیاربانب.تسا هدوب رادروخرب یصاخ هاگیاج زا هراومه تعیبط ییابیز زا تبحص میتسه دنمهرهب
     هـب ،تـسا ناـیناریا تـیقالخ زا يا هناـشن هـک درک هراشا یفابیلاق رنه هب ناوتیم هلمج نآ زا هک میتسه یبوخ رایسب

  و اـهییاناوت زاامنیاربانب.دناهدرک هیبشت اپورا کینوفمس رتسکرا راتخاس و میظنت هب ار یناریا یلاق یحارط هک يروط
  عباـنم هب تبسن يرتهب تخانشومینک یبایشزرا رتهب و رتشیب ار اهنیا تسا مزال هک میتسه دنمهرهب یبوخ رایسب عبانم
.میرادروخرب نآ زا هک میشاب هتشاد ینغ

1. Gender Studies
2. Nature Culture
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  دـیاب  ؟تـسیچ”Conviviality“   هـک میرـگنب عوضوم نیا هب یناهج هاگدید زا میهاوخب رگا هک داد هماداناشیا
 مـه  یـنعم هـب”viviality“   و تـسا مـه اب ینعم هب”con“ تقیقح ردوتسا یتسیزمه فدارتم هژاو نیا تفگ
-هدایپ ناریا رد ار موهفم نیا میهاوخب ام رگا هک تشاد عوضوم نیا يور یلمأت دیاب لاح .دوشیم هدرب راک هب یتسیز
 ؟میربب راک هب ار یکبس هچ دیاب مینک يزاس

   هـب ادـتبا تسا مزال هک تشاد هراشا عوضوم نیا هب یساساشسرپ نیا هب نتخادرپ زا شیپ تلبماه هاگشناد داتسا
  نـیا  یلـصا هدیا دوزفا خساپ ردناشیا ؟تسا هتفای جضنوهتفرگ لکش یقیرط هچ هب هدیا نیا هکمیزادرپب هلئسم نیا
 ،2 تربماـه كرام ،1لیک نلاسنارفنک نیا رد .ددرگیمزاب دش رازگرب نپاژ رد0102 لاس رد هک یسنارفنک هب تسفینام
     هدـهعرب يوـسنارف فوـسلیف لـیک  نـلا  ار نآ تـسایر هک هورگ نیا .دنتشاد روضح4ترویو کیرتاپ و3شوتال ژرس
  هـعماجتالکشم نانآ.دنداد هیارا تسفینام کی تروص هبدوب هدش سابتقا ایناپسا زا هک ار بوخ یگدنز هدیا تشاد
   تـسا یـطیحمتسیز لئاسم دنراد داقتنا نآ هب هورگ نیا هکییاهعوضوم زا یکی .دنداد رارق داقتنا دروم اریللملانیب
   .تـسا هدـش مه رتبسانمان طیارش هکلب میتشادن یتفرشیپ هزوح نیا رد ام اهنت هن هک دننکیم حرطم ار عوضوم نیا و
     نآ هـب هورـگ نـیا هـک تسا یلئاسم زا یکی نیمز هرک ندش مرگ ؛دنهدیم رارق هجوت دروم ار یساسا هلئسم دنچ اهنآ
      لـیالد زا یـکی زـین رـضاح لاـح رد.    دـش دـهاوخ هدـنیآ رد هدرتـسگ ياهترجاهم ببس هک یعوضوم ،دنزادرپیم
  .تسا میلقا رییغت ناهج رد ترجاهم

   ییاهرهـش نالـک هلمج زا زین نارهت هتبلا ؛تسا نکپ و کیزکم نوچ ییاهرهش نالک رد اوه یگدولآ رگید عوضوم
  هـمه  هـک  تـسا رکذ نایاش .تسا ورهبور ياهدیدع تالکشم اب یطیحمتسیزلئاسم و اوه یگدولآ رظن زاهک تسا
    طیارـش هدـنیآ رد دـناوت  یـم رـما نیا و تسا شهاک لاح رد تسا هدش يراذگهیاپ نآ ساسا رب ام داصتقا هک یعبانم

.دنک داجیا ار يرتداح
 نآ هب هورگ نیا هک تسا يدراوم رگید هلمج زاامیشوکوفولیبونرچدننامياهتسهعیاجف داد همادا ینارهت رتکد

-هاگدید يارب یمتا يژرنا زا اهروشک هچنانچ هکنیادنراد دیکأت نآ رب هورگ نیا هک یمهملئاسم زا یکیودنزادرپیم
  زـیخ هـلزلز هک ییاهروشک رد هژیو هب ،دوبدنهاوخ هجاوم يرایسب تارطخ اب مه زاب دننک هدافتسا زین هنابلطحلص ياه
.تسا هدش حرطم لکشم کی ناونع هب رتمک عوضوم نیا هک تسا یلاح رد نیا،دوشیم رتداح لکشم نیا تسا

    .تـسا هدـش دـیکأت نآ رب هورگ نیا يوس زا هک تسا زورما ناهج تالکشم و لئاسم رگید زا زینمسیرورت دشر
 .دیآیم رامش هب يدج يدیدهت تسا هدش عقاو نآ رد زین ام روشک هک هنایمرواخ هقطنم رد هژیو هب هدیدپ نیا

- يرـیگ میمـصت رـبمکاحياهرازابوهنارگادوسیلامذوفنشیازفا هک تخادرپ عوضوم نیا هب سپس ینارهت رتکد
    رـما نـیا هـکدنوشهجاوم بذاک تالدابم واهشورف و دیرخابلوپیللملانیبياهرازابهک هدش ببسیسایسياه
.تسا هتخاس مهارف ناهج رد ار يرایسب تالکشمتابجوم دوخ

 یتالـضعم  زاـسببس تسا هدمآ دوجو هب اهروشک نایم سنج و هقبط ،داژن هب هجوت ابهک ییاهيرباربان تیاهن رد
 .دنراد هراشا نآ هب هورگ نیا هک تسا

1. Alain Caille
2. Marc Humbert
3. Serge Latouche
4. Patrick Viveret
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   اـی و دوـشیمفیرعتاههزوحنیمهردزینامتالکشمایآهکدرک حرطم ار لاوس نیا ثحب نیا نایاپ ردناشیا
 دـنیایب مه درگ یهورگ هک هدش بجوم تالکشم نیا یمامت داد همادا ینارهت رتکد ؟تسا يرگید عون زا ام تالکشم
  ناـکما  نـیا هـک دننک دیکأت و یحارطاهناسنا يارب ار یتبثم هدنیآدنناوتب هک دیما نیا اب،دننک میظنت ار ياهمانساسا و
     هـنوگچ و میـشاب هتـشاد يزـیمآتملاسم یتسیزمه میناوتیم هنوگچ هدنیآ رد مینادب ات میبایب ار یهار هک دراد دوجو
     یعاـمتجا دـیدج طـباور و یتـسیزمهی عوـن يراذگناینبدنمزاین ام هک تسا دقتعم لیک .میبای تسد نآ هب میناوتیم
 زا ار نامدوخ يداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف تاناکما مامتدوجوم تالکشم نطب رد تروص نیا ریغ رد اریز،میتسه
  طـباور  هدـنهدناشن موهفم نیا هک تسانعم نیا هب دنهدیم هئارایتسیزمه زا هک یفیرعت هورگ نیا .داد میهاوخ تسد
  مزال هـک ياهتکن اما .دنوش ورهبور تالکشم اب دنناوتبات دهدیم تردق اهنآ هب هکتسااهناسنا يراکمه و یعامتجا
  و هـجوت تسا مزال هکلب دنشاب دوخ هجوتم و فوطعم اهنت دیابناهناسنا هکنیا میشاب هتشاد يرتشیب هجوت نآ هب تسا
.دنراد لوذبم یعامتجا طباور هب يرتشیب تیمها

   هـجوت دروـم   ار یـساسا هـیاپ راهچ درکیور نیا دروم رد میناوتیم ام هکدنکیم يروآدای هورگ نیاناشیا هتفگ هب
  هـک ییاـهعوضوم ینعی دنهدیم رارق هجوت دروم ار1یقالخا دعب ادتبا اهنآ هک تسا نیا لمأت لباق هتکن اما .میهد رارق
 لئاـسم هب دیاب2یسایس رظن زاسپس.تسا یتوافتم داعبايارادو تسا تیمها ياراد قالخا و فرع ظاحل زا رتشیب
  رـتکد .دـ نیآ   یـم رامـش هـب   درـکیور نـیا مهم ياههیاپ رگید زا زین4يداصتقاو3یطیحمتسیزلئاسم ،دوش هتسیرگن
 The religious or spiritual“     ناوـنع تـحت رـگید دروـم کـی ریخا ياهههد ياهشبنج لیلد هب دوزفا ینارهت

question”تسا هدش هتفرگ رظن رد يداقتعاو یبهذملئاسم ینعی.
  ياـه هدـید پ میهاوـخب ام هک تسین يدیدج عوضوم هدش حرطم هورگ نیاهلیسو هب هک4+1 هک دندرک نایب ناشیا

  لـیاوا رد رد5  وگاکیـش یـسانشهعماج هسردم زا یشخب ناونع هب هکلب،مینک لیلحت و هیزجت نآ قیرط زا ار یعامتجا
1291  لاـس رد" یـسانشهعماج ملع رب ياهمدقم" ناونع اب زین یباتک هک7سجرب تسنرا و6كراپ تربارمتسیب نرق
 دوب لیلد نیا هبدش هراشا هورگ نیا هب رگا و .دنتشادرب"8یناسنا یسانشموب" یفرعم رد ار مدقنیتسخن دندرک رشتنم
   ،داـصتقا ،یـطیحم تـسیز لئاـسم رب شاهیلوا هیاپ هک تسا یمرها هدرک فیرعت كراپ هکروطنآ یناسنا یسانشموب هک
 یعامتجا ياهرایعم ناونع هب مه ار قالخا میناوتیمام یعون هب.تسا هدش هداهنیقالخالئاسم تیاهن رد و تسایس
   یـکیدزن یعوـن میناوتیم هدش هئارا تاحیضوت هب هجوت اب نیاربانب.دریگیم رارق نآ رد زین بهذم هک میریگب رظن رد
.میبایب هورگ ود نیا ياهدرکیور نایم

1. Moral question
2. political question
3. ecological question
4. economic question
5. Chicago School of Sociology
6. Robert Ezra Park
7. Ernest Burgess
8. Human Ecology
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یگنهرف راتخاس

یتایح راتخاس
یناسنا یسانشموب مره

 طیحم،مرها نیا فیرعت رد كراپ هک تشاد هراشا عوضوم نیا هب دوخ ياهتبحص زا يرگید شخب رد ینارهت رتکد
 هـک ینعم نیا هب،دروآیم رامش هب2گنهرف راتخاس ناونع اب ار داعبا رگید و دریگیم رظن رد1ساسا و هیاپ ار تسیز
.دراد ار دوخ صاخ فیرعت گنهرف نابز ره رد اریز دنکیمدادملق گنهرف اردراوم رگید

  میوـش  رـت   کـیدزن کیلوبمـس و تاـیقالخا اـب ام ردقچ ره هکتسا تلع نیا هب شتیمها رما نیا دیازفایم ناشیا
  عوـضوم نیا هجوتمدننکیم حرطم هورگ نیا هک یلصا داقتنا اما .دوشیم رتشیب مینک تیوقت ار3ییارگدرف هکنیا ناکما
  عباـنم    زا اـم هـک یلاـح رد؛میاهداد رارق تیولوا رد ار داصتقا و میتسه لئاق داصتقا يارب يرایسب تیمها ام هک تسا

 ناسنا ای4يداصتقا ناسنا هیضرف نیاربانب ،تسین تشگزاب لباق عبانم نیا .مینکیم يرادربهرهب دازام تروص هب یعیبط
   یناـهج دـنور رد ام هک تسا یتالکشم لیالد زا یکیتسا حرطم يداصتقا لاربیلوئن داصتقا رکفت رد هکروحمداصتقا

- ناـسنا یعامتجا یگدنز داعبا رگیدنایم هک هدش ببس هزورما یناهج لاربیلوئن ندش مکاح .میتسه هجاوم نآ اب ندش
 .دریگ رارق يداصتقا دعب ریثأت تحت دراوم همه و دریگن تروص یلداعت اه

یماکداشوبوخیگدنز-4
   یگدـنز يارـب هکدرک زاغآ لاوس نیا حرط اب ار یشزومآ هاگراک زا شخب نیا تلبماه هاگشناد یملع تئیه وضع

 دروم زین هدش هئارا هورگ نیا طسوت هک یتسفینام رد هکلاوس نیا؟میراد جایتحا يزیچ هچ هب امیتخبشوخ و بوخ
     کـی راـنک رد اـی رـتارف ار نآ و تـسا   بوـخ یگدـنززا يدیدج فیرعت لابند هب.تسا هتفرگ رارق یسررب و حرط

1. Base
2.Superstructure Culture
3 .Individualism
4. Homo Economic

یقالخا مظن

یسایس مظن

يداصتقا مظن

یطیحم تسیز مظن
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  و دـنیا   رف دـنچ نونکاـت برـغ رد . تـسا یگدنز يدام داعبا و تازیهجت زا شیب هکدننادیم یگدنز بوخ درادناتسا
:تسا هدش هیارا یگدنز يارب راکهار

؛1نردم تسپ.1
؛2لاربیلوئن تسپ.2
.3يرامعتسا اسپ.3

    و دـشاب لارـبیل تـسپدنراد یعس ودیسر نردم تسپ هلحرم هب و تشاذگرس تشپ ار هتینردم اپورا،دوزفاناشیا
  ياـههشیر و تسا برغ لوصحم میتسه دنمهرهب اهنآ زا ام هکییاههیرظن اریزمنکیم هفاضا نم زین ار يرامعتسا اسپ
 اـما .م یـنک   حرـطم يداـقتنا يدرکیور اب اههیرظن نیا دروم رد ار دوخ تارظن تسا مزال و دریگیم تأشن برغ زا نآ
.تسا4ملع و هفسلف يایند رد یقالخالئاسم هتفرگ رارق هورگ نیا هجوت دروم هکيرگیدبلطم

Die Gabe-Ledon-Gift" ناونع ابزین یباتک هکدوب5سوم لسراماهعوضوم نیا يرکف عبنمناشیا هتفگ هب

   یـنارهت رـتکد. تـسناد  یـسراف نابز رد"شکشیپ" ای"هبه" فدارتم ار نآ ناوتیم ،تسا هدروآرد ریرحت هتشر هب"
  ییانـشآ نآ اب زین ناریا رد هکتسنادیگنهرفياهدیدپ ار شکشیپناوتیم هکداد همادا هتکن نیا رکذ اب ار دوخ ثحب
  کـیدزن6   یتـسیزمه و سوـم لـسرام ياههدیا هب میناوتیم ردقچمینادب ام هک دشابیبلاج عوضوم دناوتیم و میراد
 .میشاب

  زـین  سوـم لسرام ودناهدرک نایب هتینردم شور هب ار ییاهداقتنا هورگ نیا یشزومآ هاگراک سردم ياههتفگ هب انب
   و هدوـب هارـمه7رامعتسا اب یلامشياپوراناینب اریز،تسا هداد ماجنا نردمریغ عماوج رد رتشیب ار دوخ ياهشهوژپ
      و قـیقحت هـب سپـس و هداد ماـجنا ار ییاـه شهوژـپ اجنآ ياهتسوپخرس و یلامش ياکیرمآ دروم رد سوم هژیو هب
  .تسا هتخادرپ ایسآ بونج رد شهوژپ

  موـلع رد موس میاداراپ صوصخ رد ثحب تشاد هراشا نآ هب ینارهت رتکد هک تیمها زئاحياهعوضوم زا یکی اما
- بـتکم رد رتشیب هک تسا8ییارگلک و ییارگدرفنیبشور میاداراپ نیا .دنکیم حرطم ار نآ لیک هک تسا یعامتجا
  نیارباـنب .دندوب لادج ردرگیدکی اب زین دراومزا يرایسب رد ودنتشاد يوق ياههیاپ اپورا یسانشهعماج و یفسلف ياه
  هـب  سوـم لسرام هک شور نیا اب .تسناد قلطم ییارگلک و ییارگدرف رب هبلغیعون هب ناوتیم ار میاداراپ نیا حرط
 .میریگب شیپ رد ار هنایم يدرکیور دوب میهاوخ رداقتسا هتخادرپ نآ یفرعم

 رد ار نآ  ناوـتیمهک ؛دوب یعامتجا تادهعت موهفم دش هتخادرپ نآ هب ثحب نیا ياتسار رد هک يرگید عوضوم اما
 :داد رارق هجوت درومریز دعب هس

؛9ندادياربهفیظو.1
؛رتمهم همه زا و1نتفرگ يارب هفیظو.2

1. Post modern
2. Post-Neo- Liberal
3. Post- Colonial
4. Ehics of Science
5 .Marcel Mauss
6 .Convivialist
7. Colonialism
8. Holism
9. To give
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.2هبناج ود لمع ای لباقتم لمع.3
    تادـهعت داـعبا تـیمها زا وا   كرد و تخانـش هـتبلا .دراد يرایسب تیمها دعب هس نیا هکتساروابنیاربسوم

 .تسا زادرپهیرظن نیا يوس زا هدش ماجنا ياهیسررب و اههدهاشم لصاح یعامتجا
    اـب ییانـشآ زا شیـپهک درکنایب و تشاد دوخ تایبرجت رب يرذگ،ثحب نیا همادا ردهاگشناد رگشهوژپ و داتسا

  هـبهيادها مسارم چالتاپهک داد همادا دوخ بلاطم لیمکت ردوا.تسا هتشاد ییانشآ3چالتاپمسارم ابسوم ياهراک
   یـصاخشا مـسارم نـیا رد .دراد جاور نانچمه روشک نیا ناتسوپخرس لیابق نایم و اداناک لامش رد هک تسا هیده ای
  هـب رابتعا مادقا نیا اب ودننکیم دارفا نایم دوخ لاوما عیزوت و ششخب هب مادقا دنتسه یلام تنکم و تورث ياراد هک
 نیا و دشاب هلیبق سییر دناوتیم دنک عیزوت ار دوخ لاوما زا يرتشیب مهس هک سک ره هکانعم نیا هب ؛دنروآیم تسد
   رارـق یـسررب و قیقحت دروم ار عوضوم نیا ناوتیم داد هماداوا .دوشیم رابتعا و راختفا ،طاشن بسک ببس ششخب
- یـم و دراد دوجو یمسارم نینچ زینام گنهرف رد دید دیاب و؟تسا ياهفسلف هچ ياراد چالتاپ يریگ-لکش هک داد
-   هداـیپ لاـبند هـب هک هتفرگ لکش يدیدج شبنج هسنارف رد هزورما تفگناشیا ؟مینک هدهاشم ار ییاهتهابش میناوت

-  نیـب ثـحب نینچ رد یگنهرف رظن زا میناوتیم میوش انشآ هفسلف نیا اب میهاوخب زین ام رگا و تسا هفسلف نیا يزاس
-  هرفـس دروـم رد هنومن ناونع هب میشاب هداد ماجنا زین یلمع ياهراک هک تسا نآ مزلتسم نیا اما میوش کیرش یللملا
 ؛دراد      تـیمها ارـیز میرـیگب رـظن رد ار فـلتخم يایاوز دیاب دراد ناریا مدرم ینید تاداقتعا رد هشیر هک يرذن ياه
 یتسرد كرد هب تیاهن رد و ؟دوشیم هداد اهب هلئسم نیا هب ردقچ و ؟تسیچ يرذن ياههرفس نیا تین و دصق هکنیا
 .میسرب ناریا رد نآ لامعا یگنوگچ و شکشیپ موهفم زا

-ضقانت كرد يارب یبوخ هنومن دناوتیم روشکنیا هک تخادرپ عوضوم نیا رکذ هب ناریا رب زکرمت اب ینارهت رتکد
  موـسر رگیديوس زا و میراد هتشذگ زا ار یموسر و مسر وس کی زا ام .دشاب فلتخم ياهینیبناهج یتسیزمه واه
    رد یـناریا یگدـنز کبـس رـ ییغت ببس هک تسا برغ زا يریگوگلا و لماعت لصاح رتشیب هک میتخومآ زین ار يدیدج
.تسا هدش زین اههزوح یخرب

1. To receive
2. Reciprocate
3. Potlach
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 شکـشیپ عوـضوم ام رگا درک نایب ،تسا کیدزنیتسیزمه هب رایسب یناریاموسر زا يرایسبهک رواب نیا ابناشیا
  كرد نـیا هب و میبای تسد هدنیآ صوصخ رد يزادنامشچ هب میناوتیم میهد رارق شهوژپ و قیقحت دروم ار ناریا رد
 .میتسه هدنیآ رد یگدنز کبس عون هچ ناهاوخ هک میسرب

  یتواـفتم تارظن متح روط هب ؟تسیچ بوخ یگدنزرایعم ام يارب هکمینک حرطم ار لاوس نیا میهاوخب رگا لاح
  رد اـی و دنتـسه  ترجاـهم ناـهاوخ یخرب ناریا رد هنومن ناونع هب .دشاب هجوت بلاج دناوتیم هکدش دهاوخ حرطم

 د رـک حرطم ار لاوسنیا سپس ینارهت رتکد.دنراد شتالکشم یمامت ابنارهت رد یگدنز هب لیامت يرایسب رضاح لاح
   ییاـهزیچ هـچ هب میهاوخیم نامنادنزرف و نامدوخ هدنیآ ردام و تسا صخاش ییاهزیچ هچ بوخ یگدنز يارب هک
   یگداوناـخ ياـهینامهم يرازگرب و ییامهدرگ ناریا رد هنومن ناونع هب ؟میربیم تذلییاهزیچ هچ زاو میبای تسد
   هـجرد نـیا زا اپورا رد عوضوم نیا هک یلاح رد تسا ناریا رد یگدنز مهم ياههمانرب زا یکی ودراد يرایسب تیمها
 .تسین رادروخرب تیمها زا

قیقحتیتکراشمياهشور-5
   نونکاـت یتکراـشم ياهشور ایآ هک درک زاغآ لاوس نیا اب ار دوخ ثحب ینارهت رتکد یشزومآ هاگراک زا شخب نیا رد
     روـظنم هـب هـک ییاـهلدم زا یکی داد همادا ناشیا ؟دیاهدرب هرهب اهشور نیا زا نونکات ؟تسا هدش فیرعت امش يارب
   یـشهوژپ ياـه  هزوـح رد هـک تسا"1يزاسهشوگ هس" تسا هتفرگ رارق هجوت دروم یتاقیقحت همانرب کی يزاسهدایپ
  رد داـعب  ا نـیا تـسا مزال   هـک دـهد  یـم ناـشن ار یت اـقیقحت راک ندوب يدعب هس لدم نیا.دریگیم رارق هدافتسا دروم
دریگ رارق رظندم تاقیقحت

1. Triangulation

نادرم ،نانز
لاسنایم ،ناوج ،ریپ

درجم ،لهأتم

ینغ
ریقف

ياههتشر نارگشهوژپ
فلتخم
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   فـلتخم ياـههتشر زا یناگدننکتکرش یشزومآ هاگراک نیا رد رضاح لاح رد هنومن ناونع هب داد هماداناشیاسپس
 هکنیا هجوت بلاج هتکن اما .مینک یحارط یشهوژپ راک يارب عوضوم نیا نتفرگ رظن رد اب میناوتیم ام و دنراد روضح
 .دراد تیمها ندوب يدعب هس نیا یحیسم و ییاپورا یگنهرف شرگن يانبم رب

  طـسوت   یـحارط راـک تـسا مزالمیشاب هتشاد ار ینیع راک ماجنا دصق شهوژپ کی رد رگا ینارهت رتکد هتفگ هب انب
   اـهنآ اـب ناشیگدنز کبس تخانش روظنم هب اهنآ ابتسا رارق هک ار یهورگ سپس و دریگب تروص فلتخم ياههتشر
   تواـفتم ياـههورگ زا تسا مزال مینک كرد ار بوخ یگدنز زا اهنآياهراظتنا واههتساوخ و میشاب هتشاد وگوتفگ
:دنشاب توافتم رظن دنچ زا دنناوتیم اههورگ نیا .دنشاب

؛يداصتقا تیعضو رظن زا.1
؛شناد حطس زا يرادروخرب.2
؛لاسنایم و ریپ ،ناوج ؛نس رظن زا.3
؛نادرم و نانز.4
.لهأت تیعضو.5
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   فـلتخم ياـههتشر زا یهورگتسا مزال هک دریگ رارق هجوت دروم هتکن نیا يزاسيدعب هس رد دیاب درک دیکأتناشیا
  ياـهشور و1یتاعالطا عبانم نیا رب هوالع و دنشاب هتشاد روضح نآ رد درم و نز سنج ود ره زا و تکراشم مه اب
   دوـش هدافتـسا       یـملع شهوژـپ کـی رد یـفیک و یـمک ياـهشورزا  رـگا هکانعم نیا هب ؛دشاب توافتم زینیباختنا
.تشاد دهاوخ لابند هب ار يرتشیب ياهدرواتسد

یناسنایسانشموب-6
- موـب ثـحب همادا تفرگ رارق یسررب و حرط درومتلبماه هاگشناد یناریا رگشهوژپ يوس زا هک يرگید عوضوم

   دـص هـب دزادرپیم تسیز طیحم و ناسنا عوضوم هب هک درکیور نیا ناینب هک تشاد راهظاناشیا؛دوب یناسنا یسانش
3   یـگنهرف تـسیز طیـحم و2یعامتجا تسیز طیحم ياههتشر اپورا رد هزورما هتبلا .ددرگیمزاب اکیرمآ رد شیپ لاس

   نـیا هـب هراشا دش حرطم ینارهت رتکد طسوت هک یلاوس اما.تسا هتفرگ لکش درکیور نیا زا رثأتم هکدوشیم سیردت
 هسردم رد یناسنا یسانشموب هک ینامزهک داد هماداناشیا؟تسیچ ناسنا یفرعم يارب امش هاگدید هک تشاد عوضوم

     دوـجو هـب رگیدـکی اـب لماعت رد ایفارغج ویسانشهعماج ینعی دوب ياهتشرنایم دمآ دوجو هب وگاکیش یسانشهعماج
  هـب یسرتسد ینعی رادومن تمسق هس نیا هک دهدیم ناشنریز رادومن .دنتسهیناسنا یسانشموبدیدج شور هدنروآ
    هـک یتروـص رد .دنتـسه  دـیدج   یعاـمتجا طـباور  هدـننکفیرعت نادرم و نانز و5یعامتجا ياهداهن نامزاس ،4عبانم

1. Information Sources
2. Social Culture
3. Culture Ecology
4. Access to Resources
5. Social Institutions Agencies
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  یلماـعت و هطبار هچ دوجوم عبانم اب ناسنا مینیبب دیاب میهد رارق لیلحت و هیزجت دروم ار یعامتجا ياههدیدپ میهاوخب
   روـطچ اـهن یا و هدـش رارقرب یلماعت هچ دهدیم ناشن ار یعامتجا ياهراتخاس هک یعامتجا ياهداهن شخب رد و دراد
  .دنیآیم رامش هب رگیدکی لمکم

ناکسا

سنجتاطابترا
يروانف

تایح هب زاین

یناسنا یسانشموب يریگلکش

    و ییاـقیرفآ ياهروـشک یـخرب رد ار    دوـخ یتاـقیقحت ياـهحرط زا يرایسب هک هتکن نیا رب هراشا اب ینارهت رتکد
   هـچ گـنهرف   هـک میـشاب هتـشاد هجوت عوضوم نیا هب دیاب هک داد همادا تسا هدرک یحارط لدم نیا ساسا رب ییایسآ
 و     هـیزجت میهاوـخب رـگا لاـح .دریگ رارق رظن دروم يدراوم هچ دیاب یعامتجا تالوحت يارب و دراد هعماج رب يریثأت
   يارـب اـم هک یتعنص.تسايروانفهلئسم مهم رایسب رصانع زا یکی مییوگب میناوتیم میهدب ماجنا ار یصخشم لیلحت
  تـشاد ولزام تارظن رب ياهراشا يداقتنا يدرکیور اب سپسناشیا .مینکیم هدافتسا نآ زا یعیبط عبانم ندروآ تسد هب
    ناوـنع اـب زـین قوف رادومن رد هک هیلوا ياهزاین دننامتسا هدرک حرطم ولزام هک1هیلوا ياهزاین هکدرک ناشنرطاخ و
   رـشب ياـهزاین هب ولزم درکیور اما ،تسا يرورض و مزال رشب تایح همادا يارب تسا هدش هراشا نآ هب2تایح هب زاین

1. Basic Needs
2. Needs for Existence

  نامزاس
 ياهداهن

نانز
  و

نادرم

  هب یسرتسد
عبانم
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  یـگنه     رف ياـهرایعم هـب دوـب دـهاوخ رداـق شا هـیلوا ياهزاین نیمأت زا دعب ناسنا هکانعم نیا هب ،دوب يداصتقا رایسب
-هرهب اب ودوب گنهرف ياراد تایح ودب زا ناسنا اریزمنادیم تسردان ار عوضوم نیا نم هک داد همادا ناشیا.دزادرپب
       تروـص یـگنهرف ياـهرایعم نتفرـگ رـظن رد اـب زین اذغ هیهت یتح .دنزب باختنا هب تسدتسناوت گنهرف زا يریگ
  دـیاب نیاربانب .دنریگب ارف ار اذغ هیهت دنتسناوت سپس دندوب راذگریثأت نیمز و اوه ،شتآ رب ادتبا اهناسنا .تسا هتفریذپ
    رگیدـکی رـب اـهزاین ودراد تیمها هزادنا کی هب اهزاین نیا هک انعم نیا هب ؛تسناد1هناگود ياهزاین ار ناسنا ياهزاین
  رـب .دراد تیمها2یعامتجا شریذپهبزاین هک تسا تیمها ياراد ردقنامه تایح يارب زاین نیاربانب .دنرادن تیحجرا
- هلـسلس ام ياهزاینهک میشاب هتشاد رظن رد عوضوم نیا و یساسا ياهزاین هناگود متسیس رب یلمأت دیاب امساسا نیا
  .دنتسه رگیدکی لمکم هکلب دنتسین یبتارم

  زـین   یناـملآ فوـسلیف3   تـناه لـسکا ياـهيروئت رد هکیعامتجا شریذپ و مارتحا عوضوم حرط ابینارهت رتکد
 رامش هب یعامتجا طباور مهف يارب يدیلک میهافم زا یکی اهناسنا تمارکهک تخادرپ هلئسم نیا هب تسا هدش حرطم
     تاـطابترا و تالماـعت رد مـهم ياـه  مـسیناکم زا یـکی و درادي رایـسب تیمها وربآ موهفم ناریا رد هژیو هب .دیآیم
 .دیآیم رامش هب یعامتجا

      نـیا زا یـکی داد هـمادا و تـخادرپ دـنراد دـیکأت نآ رب یناسنا ناسانشموب هک حالطصا ود هب شخب نیا رد ناشیا
   تاـناکما نتفرـگ رظن رد ابدوخ تسیز طیحم رد دنناوتب دیاب اهناسنا ینعی موهفم نیاهک تسا4ناکساتاحالطصا
-  هرـهب لـیلد هب اهناسنا هک دنرواب نیا ربیناسنا ناسانشموب.دننک گنهامه یطیحم طیارش اب ار دوخ ،دوجوم یتسیز
.دنریگب ناماس ودنهد همادا دوخ تایح هب عونتم ياهمیلقا و ییایفارغج فلتخم قطانم رد دنتسناوت گنهرف زا يدنم

 ار نآ  یـساسا ياهزاین زا یکی ناونع هب زینولزام و تسا یعامتجا تیلوبقم ای یعامتجا شریذپ رگید عوضوم اما
     رگیدـکی اـب دـیاب رـشب ياهزاین هک هک تسا هتشادن هجوت عوضوم نیا هبوا اما،تسا هداد رارق یسررب و حرط دروم
 میزادرپب ییاهرایعم هب رتشیبهک تسا مزال میریگب رظن رد ار هعماج دارفا یعامتجا شریذپ هلئسم رگا .دنشاب گنهامه
-   یـم مارـتحا یـسک هچ هب هکمیشاب هتشاد هجوت هلئسم نیاهب و میهدیم رارق هجوتدروم هعماج دارفا دروم رد ام هک
 ؟تسیچ دارفا هب مارتحا يارب ام رایعم ؟میراذگ

   زا یـکی یعاـمتجا مارـ تحا    هـک تـخادرپ یعاـمتجا تاطابترا رد یساسا و مهم ثحب نیا هب همادا رد ینارهت رتکد
    یگدـنز يداـم ياـه هـبنج هب طقف امهک یتروص رد،دوشیم بوسحم اهناسنا یعامتجا تایح رد مهمياهعوضوم
   و یعاـمتجا شریذـپ تناه رظن زا هک درک حیرصتناشیا .میاهدش هابتشا و اطخ بکترممیشاب هتشاد هجوت یعامتجا
  دوـخ یگدنز رد يزیچ هچ لایند هب اهناسنا هک تسا عوضوم نیا كرد يارب يدیلک میهافم زا یکی یعامتجا يوربآ
  عوـضوم نیا هب تسا هتخادرپ عوضوم نیا هب یفسلفرظن زا هک تناه .تشاد دنهاوخ یتابلاطم هچ هدنیآ رد و دنتسه
        یـسک هـچ هـک میـنیبب و میـهد رارـق یـسررب دروم هاگدید نیا زا میناوتیم ام ار یعامتجا طباور هیلک هکدراد هراشا
 ؟تـسیچ شریذپ نیا يارب امياهرایعم و میریذپیم ار يدارفا هچ ام ؟دوشیم هجوت یناسک هچ هب و تسا دنمتردق
         تاـفارحنا زا یـخرب یـتح ؟تـسیچ دارـفا زا یـخرب تالکـشم هـک میسرب كرد نیا هب میناوتیم ام قیرط نیا زا و

1. Dual Needs
2. Needs for Social Acceptance
3. Axel Honneth
4. Accommodation
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- یـم هراشا هتکن نیا رب نیاربانب .دنتسه عامتجا رد هجوت بلج لابند هب یعون هب دارفا هک تسا نآ هجیتن زین یعامتجا
 يارب ار یهار میناوتیم هک تسا قیرط نیا زا اریز میهد رارق هجوت دروم رتشیب ار یعامتجاياهرایعم دیاب ام هکدوش
.میشاب هتشاد دوخ عامتجا زا يرتهب كرد و میبایب یعامتجا طباور ساسا و هیاپ ییاسانش

1 نـک ناد سیتا طسوت هک دوب ياهناگراهچ لدم تفرگ رارق هجوت دروم هاگراک نیا رد هکییاهعوضوم زا یکی اما

.تسا هدش هئارا"POETلدم" ای"تسیز طیحم هعومجم" ناونع تحت

 نایب نک ناد .تسا هتفرگ رارق رظندم یعامتجا راتخاس و تیعمج ،تسیز طیحم ،يژولونکت هناگراهچ متسیس نیا رد
    نـیا دـیاب دـهد   یـم هـمادا ار يدـنور هچهدنیآ رد هکنیا ومینیببارلیلحت و هیزجت یگنوگچ میهاوخب ام رگادنکیم
  اـیG یناـیمهطقن یتیسنج طباور تیمها رب دیکأت نمض ینارهت رتکد هتبلا .میهد رارق هجوت دروم ار هناگراهچلئاسم
  دروـم  هـعماج رد نانز تیعضو و یتیسنج طباور كرد و لیلحت و هیزجتيارب ینوناک هطقن ناونع هب ار یتیسنج مظن
.داد رارق هجوت

 تحت هچنآ زا یتوافتم يدنبمیسقت يدودح اتدناهداد ماجنا هک یشهوژپ ییاهراک ردهک تشاد راهظا سپسناشیا
.تسا هدرک هئارا يرگید مره بلاق رد ار نآ و تسا هدرب راک هب دش هتخادرپ نآ هب یناسنا یسانشموب مره نانع

1. Duncan Otis

E
:تسیز طیحم
عبانم هب یسرتسد

T
يژولونکت

P
:تیعمج

روحمتیسنج درکیور

O
:اهنامزاس

یعامتجا ياهداهن
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  هـب    .میـشاب هتـشاد یعاـمتجا لئاـسم هب يرتقیقد هاگن هک دنکیم کمک ام هب هکدراد تیمها تلع نیا هب مره اما
  ماـجنا  ییاـهراک هچ هرمزور تروص هب مدرم .دریگ تروص يرتشیب لمأت هرمزورلئاسم يور تسا مزال هنومن ناونع
    کیلوبمـس شزرا ياراد اـم يارـب یلئاسم هچ و تسیچ ام رظن دروم هعماج دارفا یموب شناد مینیبب دیاب و؟دنهدیم
    و جیاـتن هـب میناوـت    یـم میزادرـپب فـلتخم ياـهعوضوملیلحت هب مره نیا زا يریگهرهب اب میهاوخب رگا لاح وتسا
.درک هدافتسالئاسم نیا زا زین ناریا دروم رد ناوتیم تفگ ناشیا .میبای تسد یتاعالطا

ناسنا یطیحمتسیز مره ؛تیسنج

رقفموهفمهبنیونيدرکیور-7
 موهفم زا یتوافتم فیرعت،تخادرپ نآ هب هاگراک نیا ثحابم همادا رد ینارهت رتکد هک یهجوت بلاج تاکن زا یکی

  ،  هتـشاد تکراـشم   هـک ییاـهوگوتفگ و اهثحب رد وهدوب شهوژپ لوغشم هک ییاهلاس رددرک نایبناشیا .دوب رقف
        و نتـشاذگ كارتـشا هـب يارـب یـسک نتـشادن هـک هدیسر هجیتن نیا هب و دندرک رشتنم هیذغت گنهرف دروم رد یباتک
  یلاـح رد نیا تسا يریقف ناسنا دنکیم فرص اذغ اهنت هک یسکزینیناریا کیرظن زا .تسا رقف يانعم هب یهارمه
.داد میمعت عماوج نآ هب ار یفیرعت نینچ ناوتن دیاش و دننک یم فرص اذغ اهنت مدرم اپورا رد هک تسا

      بـلاطم ياـیوگ هـک هدرـک میـسرت ار  هرـیاد ود وا  .تـسا هد رـک هئارا ياهیرظن ناسانشمدرم زا یکی1سلگاد يرم
   هـک تـسا يدارفا هب طوبرمA هریاد دنکیم نایب سلگاد يرم .تساB هریاد يرگید وA هریادیکی .تسا يرایسب
-  کـچوک هورـگ دیاب اما و دیتسه اهنآ اب اذغ فرص يارب هکتسارتکچوکB هورگ و دیشونیم هوهقای ياچ اهنآ اب
    اذـغ اـهنآ اـب و توـعد  دوـخ  لزـنم هب ار اهنآ امش هکتسا یناسک لماش هک تفرگ رظن ردC هریاد ناونع اب ار يرت

1. Mary Douglas

اه لوبمس

یموب شناد

هرمزور یگدنز
 و یعامتجا ياهداهن تردق راتخاس

يزاس میمصت
نامزاس و راک میسقت

عبانم زا يرادرب هرهب و يژولونکت

 عبانم هب یسرتسد
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- لکـش رد  یـگنهرف طیارشو تسا رگیدکی اب دارفا یعامتجا طباور حطس هدنهدناشن يدنبهورگ نیا .دینکیم فرص
.دراد شقن نآيریگ

1791 سلگد يرم

  تـیمها اهراتخاس نیاربانب .دشاب توافتم یلیخ دناوتیم میربب راک هب ناریا دروم رد ار هلئسم نیا میهاوخب رگا هتبلا
   ار اـم عاـمتجا و       تـسا یتروـص هـچ هـب اـجنیا رد ندروـخ اذغ موسر مینیبب هک تسا تروص نیا هب،دنراديرایسب

.دنکیم کیدزن مه هب يروطچ

 یلمعراک :مود شخب
   هرـفن راـهچ اـی هس ياههورگ ای و يدرف تروص هب ناگدننکتکرش ینارهت رتکد داهنشیپ هب انب هاگراک یلمع شخب رد
  رد اـهنآ رظن زا هک ار ییاههنومن ادتبا دش هتساوخ اهنآ زا و دش هداد اهنآ هب ییاهتراک سپس.دندرک عورش ار تیلاعف

  نآ زا سـپ .دنزادرپبییاهعوضوم هچ هب تسا رارق هک دننک مالعا و صخشم ار تسا رثؤم ناریا یگنهرف لقث تخاس
  يوـنعم دراوم و درز تراک يور اهراتخاس ،یبآ تراک يور يدام داعبا بیترت هب ات دش هداد تراک گنر هس دارفا هب
 ياـه عوـضوم يور ی ـ هورگ اـی يدرف تروص هب دنتسناوتیم دارفا هتبلا .دننک جرد گنر زبس تراک يور زین گنهرف
   عـیزوت هـک  نیا ادـتبا ؛میرـیگب رظن رد ار بلطم ود دیاب دوش حرطم ياهدیا هکنیا يارب دش رکذتموا .دننک رکف فلتخم
-   هدـیا دارـفا هـک انعم نیا هب ؛دوشیم دای1يزغم نافوط ناونع اب نآ زا هک تسا ياهدیا تقیقح رد دارفا نایم اهتراک
-  یـم ناـشنهذهب رظن دروم عوضوم دروم رد هک یبلاطم سپس و دنکیم روطخ ناشنهذ هب هکدننک تشاددای ار ییاه
  نآ نوـماریپ    دارـفا هـمه و دوـش  بـصن ولبات ای هتخت يور اهتراک نیا تیاهن رد و دننک جرد اهتراک يور ار دسر
  .دنزادرپب  عوضوم نآ دروم رد رظن لدابت و وگوتفگ هب ودنوش عمج

1. Brain Storming
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      عوـضوم نـیا هـب و داد رارـق هـجوت دروم ار ناریا رد اذغ و نیشام نوچ ییاههنومن ناوتیم داد همادا ینارهت رتکد
    نـیا ؟تـسا دـیرخ رادهدهع یسک هچ ؟دهدیم ماجنا یسک هچ ار اذغ تخپ ناریا رد يراتخاس ظاحل زا هک تخادرپ
   هـنومن ناوـنع هب .دشاب یفلتخم داعبا ياراددناوتیم اذغ زین يونعم ظاحل زا .دشاب تیمهازئاح رایسب دناوتیم دراوم
 رد هک یمرگ و يدرس نوچ يدراوم ای و میوریم اهنآ غارس هب رتشیب ندوب نردم لیلد هب تسا يدوفتسف اهاذغ رگا
    هـک دـنراد ار ییاـههفسلف زین اهنآ هچرگا ،درادن دوجو اپورا و اکیرمآرد امادریگیم رارق شریذپ دروم ناریا گنهرف
  و ددرـگ    یمزاـب متـسیب نرـق لـیاوا هب ًابیرقت شاهیلوا ياههیاپ هک ییاهتبابط ای وتسا نیچ تبابط هب لیامتمرتشیب
 ،اذغ صوصخ رد دناوتیم هدش رکذ دراوم یمامت نیاربانب .تسا کیدزن قرش هفسلف هب رایسب هک ییاههفسلف نینچمه
.دریگ رارق هجوت دروم ...و نیشام

    سپـس و دـش بـصن ولبات يور یگمه هک تفرگ رارق یسررب دروم يددعتمياهعوضوم هاگراک یلمع شخب رد
 :زا دنترابع اهعوضوم نیا زا یخرب .دنتخادرپوگوتفگ و رظن لدابت هب نآ هرابرد ناهوژپشناد

تبابط-1
    هـتفرگ تروـص رـظن لدابت هب هجوت اب .دوبتبابط عوضوم تفرگ رارق یسررب و حرط دروم هکییاهعوضوم زا یکی
:دش لصاح جیاتن نیا هورگ نیا نایم

     هـعماج ،درـف ثـحابم زا یـکی ؛تسناد هتسباو ییاهرتماراپ هب ناوتیم ار تمالس هدش ماجنا ياهیسررب ساسا رب
  لماـش هک تسا یکشزپ تازیهجت ثحب رگید رتماراپ و دنراد راک هب لاغتشا هزوح نیا رد هک تسا يدارفا و ناکشزپ
 نوچ یثحابم و لقن و لمح تاناکما ،یناتسرامیب تازیهجت و یناتسرامیب تاناکما ،یهاگشیامزآ تاناکما ،وراد نیمأت
 زا ار دراوم نیا ناوتیمهجدوب شیازفا اب ینعی ،تسا روحمهجدوب رتشیب هک تسا نآ هب طوبرمياهعوضوم و تفاظن
      يداـم ثـحب عـقاو رد هـک دوـش یـم حرطم یعامتجا راتخاس رد تبابط ثحب نآزا سپ .داد اقترا یفیک و یمک رظن
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- یـم يدنبهتسد یهاگشناد و کیمداکآ ناکشزپ و یتنس تبابط هتسد ود رد ام هعماج رد تبابط ثحب .تسا عوضوم
 ...و   تـماجح ،دـنب  هتـسکش هـنومن ناونع هب درک میسقت یفلتخم ياهشخب هب ناوتیم مه ار یتنس تبابط هتبلا .دوش
  هـتبلا .دنوشیم يدنبمیسقت صصختقوف و صصختم ،یمومع ناکشزپ نوچ یفلتخم روص هب دوخ کیمداکآ ناکشزپ
 دشایحا هرابود اما تفر شیپ ندش خوسنم يوس هب ًابیرقت نامز زا ياههرب رد یتنس تبابط هک تشاد دوجو رواب نیا

  .دوشیم سیردت روشک ربتعم ياههاگشناد رد کیمداکآ سرد ناونع هب هزورما یتح و

     و يدـنبدک  هـک یناـمز کـیمداکآ ناکشزپ ینعی مود ثحب هک تفای تسد يریگهجیتن نیا هب تیاهن رد هورگ نیا
  .دننکایحا هرابود ار یتنس تبابط ياهرواب دنناوتیمن هک دندیسر هجیتن نیا هب دندش یصصخت

  هـعماج رد يوـ نعم ياهراتخاس ساسا رب هک تفرگ رارق یسررب و حرط دروم لکش نیا هب گنهرف يونعم دعب اما
  هژـیو هب و تسا هتفرگ رارق دیکأت دروم رایسب تبابط مالسا نید رد هک درک یسررب ناوتیم روطنیا ار تبابط ثحب ام
  هـنومن ناوـنع هب .تسا لئاق یصاخ تیمها عوضوم نیا يارب عیشت بهذمصوصخ هب و نآ زا هتفرگ تأشن بهاذم
     هـمئا يوـس زا يرایـسب ياـههیصوت و هدش شرافس كوخ تشوگ ای بارش ندروخن ،لسع ،رانا ندروخ هب نآرق رد
   دـننام ناـمیبدا ياههروطسا رد نینچمه تسا هدش هتشون همئا بط ناونع تحت ییاهباتک یتح و تسا هدش حرطم
      هـب نیـنچمه .دـندوب لـئاق تمالـس يارب يرایسب تیمها ناشراعشا رد يدعس و یسودرف نوچ بدا و رعش ناگرزب
 درومناوتیم ار ادلی بش نوچ یلم ياهنییآ زا یخرب ؛درک هراشا ناتساب ناریا هب تسا مزال گنهرف موس دعب ناونع
  هفـسلف و تمکح ياراد اهنیا زا مادک ره و تسا هدشدیکأت ... و هناودنه ،رانا ندروخ هبادلی بش رد .داد رارق هجوت

  اـشگلک    ـ شم لـیجآ دیتـشاد لکـشم یـتقو ای دراد ار شدوخ صوصخم لیجآ يروس هبنشراهچ رد ای .دندوبیصاخ
  لـسن هک دراد ییاهرواب و اههروطسا رد هشیر هکدنتسه دوخ صاخ هفسلف ياراد زین اهلیجآ نیا زا کی ره .دیریگب
.تسا هدش لقتنم ام هب نامناکاین زا و لسن هب
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  رد اـما دنتـسه   یـتمکح ياراد اـه  نیـس نـیا زا کی ره هکدندرک راهظا و هراشا نیستفه هب نینچمه هورگ نیا
  ار هـناماوع گنهرف کی تیاهن رد و هدش عمج دراوم نیا یمامت هک دش حرطم هتکن نیا گنهرف مراهچ دعب صوصخ
  .تسا هتشاد یگنهرف دعب هس رد هشیر هناماوع گنهرف نیا و دندادیم لکش

تمالس-2
  ؛تـسا رظندم يداملماوع زا ياهعومجم یتمالس يارب هک دنتخادرپ ثحب نیا هب تمالسعوضوم حرط اب رگید هورگ
   اذـغ تـیفیک و تیمک ،ملاس ياذغ ،هیذغت دننام دنشاب راذگریثأتتمالس رب دناوتیم هک یگنهرف لماوع لاثم ناونع هب
-   يراـمیب زا يریگـشیپ و رـیگاوریغ ياهيرامیب اب هزرابم هب هجوت رگید يوس زا.دنتسه دراوم نیا هلمج زا كرحت و
 طیحم ظفح هب هجوت ،یگدنز لقادح نیمأت .دشاب نردم ای و یتنس تروص هب دناوتیم هک اهنآ نامرد و رادریگاو ياه
 . دوـش    یـم بوـسحم تمالـس ظـفح رد مهم دراوم هلمج زا زین كاخ وبآ ياهیگدولآ فذح تقیقح رد و تسیز
 هکدنتسه يدراوم هلمج زا ردخم داوم ،لکلا ،تایناخد فرصم ،نادازون و ناردام تمالس ،یکیتنژ ياهيرامیب لرتنک
  لـماع و ی مـسرریغ و یمسر تروص هب هچ شزومآ ،رگیدکی اب اهناسنا لماعت .دنراد یمهم شقن هعماج تمالس رد
  یماـمت رد دناوتیم یعامتجا ياهراتخاس زا یکی ناونع هب هداوناخ.دشاب راذگریثأت دناوتیم زین تیسنج نوچ يرگید
   تـیمها زا زـین یشزومآ ماظن و نالاسمه هورگ نینچمه .دنک شقن يافیا اضعا تمالس ظفح رد دارفا یگدنز لحارم
  .دنرادروخرب هعماج تمالسياقترا رد يا هژیو
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 .دنتسهتیمها ياراد دنراد یناور و یمسج تمالس رب هک يدیکأت هب هجوت اب ینید ياههزومآ زین یگنهرف رظن زا
  یحیحـص درکلمع هک یتروص رد ودنراد یفلتخم داعبا و اهثحب،یناهج و یلم ،یعامتجا ياههزومآ رگید يوس زا
  .دنوش تمالس هزوح رد یلوبق لباق ياهدرواتسد هب جتنم دنناوتیم دنشاب هتشاد

اوه یگدولآ-3
     دـیدپ ار يرایـسب تالکـشم رـیخا ياهلاس رد هژیو هب ناریا گرزب ياهرهش تالضعم زا یکی ناونع هب اوه یگدولآ
  اـهدرگزیر هدیدپ شرتسگ ،درادناتساریغ ياهنیزنب عیزوتریظن يدام لماوع یخرب اوه یگدولآ داجیا رد ؛تسا هدروآ
 ،    لـیبموتا هـب طوـبرم ياـهروتوم لـ ی بق زا درادناتـسا ياهراتخاس دوبن ،روشک هب اهنآ دورو زا ندرکن تعنامم لیلد هب
  و تـیزاراپ، ییوجدوـس ، ناـیلق و تایناخد لامعتسا جاور ،هدوسرف ياهلیبموتا ،دیدجياهيروانف زاندرکن هدافتسا
   .دنشاب لیخد دنناوتیم جاوما

       و ردـخم داوـم لامعتـسا زا تـعنامم ،كاـپ ياوـه زور   ناوـنع هـب زور کی نییعت زین گنهرف و تایونعم دعب رد
ییاهعوضوم هلمج زا یتسودناسنا سح نینچمه .دشاب رثؤم اوه یگدولآ شهاک رد دناوتیم یمومع طباور شرتسگ
.دریگ تروص اوه یگدولآ عفر يارب يرتشیب ياهشالت دوشیم ببس هک تسا

ینامهم گنهرف-4
    رد .تـسا یـفلتخم موـسر و بادآ  عباـت و هعماج ره گنهرف زا رثأتم هک تساییاهعوضوم هلمج زا ینامهم گنهرف

   ،ینیریـش و هوـیم دیرخ هب ناوتیم دش هتخادرپ نآ هب زین هاگراک نیا رد هک ینامهم گنهرف رد يدام لماوع صوصخ
   اـما .تـفرگ رظن رد ار ییاذغ میژر هب هجوت و تافیرشت تیاعر ،ییاریذپ ياضف هب هجوت ،مزال تاکرادت ندرک مهارف
   یهاـگآ حطـس ،يزاوـننامهم ،یگزیکاپ و يزیمت ،ییاریذپ عون ،ینامهم عون ،بسانمششوپ و سابل يراتخاس رظن زا
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 ز   ا توـعد ،یمرگرـس و يداـش داجیا نوچ يدراوم اما .دراديرایسب تیمها نامهم و نابزیم قوقح تیاعر و نامهم
 رب هوالع .درک دادملق يدامریغ گنهرف هزوح رد دراوم هلمج زاناوتیم ار تاعالطا لدابت واههاگدید لدابت ،نانامهم
 .دراد ینامهم گنهرف رد رایسب ریثأت ینامهم فده ،یهورگ تاطابترا شیازفا ،نویساروکد هب هجوت هدش رکذ دراوم

یهورگ يراکمه و تکراشم-5
     حرـط .دـش هـتخادرپ نآ هـب یشزومآ هاگراک نیا رد هک دوب يرگید مهمياهعوضوم زا یهورگ يراکمه و تکراشم
   ،یلاـم ياـه  قوـشم ،بـسانم يراتفر ياهوگلا داجیا ،گنهرف ياقترا ،نانز و تسیز طیحم و تکراشم نوچ یثحابم
       زا تـیامح هـنیمز رد يزاـسداهن ،تـسیز طیـحم رد یـشدرگ ياههمانرب ،یمومع یناسریهاگآ ،یشزیگنا و یقالخا
     ياـهداهن و هـناخ رد ناـنز ياـهتیلاعف شقن ،هعماج و هداوناخ رد تسیز طیحم ظفح رد نانز شقن ،تسیز طیحم
  يزادـنا هار ،یـعیبط عبانم و تسیز طیحم رادتسود و یتیمکاح و یمدرم ياهداهن رد نانز شقن ،یعامتجا و يداصتقا
    ،یـیارجا تنامـض داـجیا و اهدرادن   اتـسا و تاررـقم و نیناوـق نیودت ،نانز طسوت طیحم رادتسود ياهراک و بسک
   يداـصتقا ياـهتسایس نیودت دنیارف رد تسیز طیحم هب هجوت ،تسیز طیحم يراذگتسایس دنیارف رد نانز تکراشم
    هـب هـک دـندوب ییاـه  عوـضوم هـلمج زا نانز ياهناتسوب و تسیز طیحم ياهحرط ندوب یموب هب هجوت ،یعامتجا و
.دش هتخادرپ اهنآ هب یهورگ يراکمه و تکراشم تیعضو یسررب روظنم
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يروانف زا هدافتسا-6
  ناوـتیم زین ناریا دروم رد .تسا هعماج ره گنهرف زا رثأتم هک دراد دوجو يددعتم دراوميروانف زا هدافتسا دروم رد
 ،نآ    زا هدافتـسا گـنهرف اـب ي رواـنف  تفرـشیپ تعرس ینامز قابطنا نادقف نوچ يدراوم .تفرگ رظن رد ار دروم دنچ
 هجوت ،يروضحریغ و يزاجم تلاح هب وررد ور وهرهچ هب هرهچ تاطابترا تلاح زا یلماعت و یطابترا يوگلا رییغت
   اـب نآ قاـبطنا و يروانف ياههصخشم ییاسانش ،تاعالطا يروانف زا هدافتسا رد نابطاخم یلسن ياهیگژیو هب ندرکن
 زا )شزومآ( تاعالطا يروانف و يروانف هزوح اب یصصخت و هناملاع ههجاوم ترورض ،ناکما دح ات یموب ياههفلؤم

  .دش هتخادرپاهنآ هب هک دوب يدراوم هلمج
 اب ییاهکمایپ لاسرا .تسا هدرک مهارف ار تاطابترا دنیارف عیرست و لیهست هنیمز يروانف هک دندرک نایب هورگ نیا

       ،یـسایس دـصاقم هـب لـین روـظنم هـب ي رواـنف   زا هدافتـسا نیـنچمه .تسا دراوم نیا هلمج زا زنط و كوج ياوتحم
.دش هراشا نآ هب هک تسا يدراوم رگید زا يراکرود و دیدج لغاشم داجیا ...و یتاغیلبت ،یتامدخ ،یمرگرس
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 يریگهجیتن
 میهاوخب رگا درک دیکأتهدش هئارا بلاطم يدنبعمج هیارا اب تسخن شخب رد دوخ ثحابم همتاخ زا سپ ینارهت رتکد
  ياـه   شور و شـناد و مـلع ياـهبوچراچ زا رتارف یمک دیاب .میتسه دنمزاین يرثؤم ياهماگ هب مینک لح ار لئاسم
  هـک تسا نآ مزلتسم رما نیا هتبلا هک میریگب رظن رد اههژوس و شور يارب ار يدیدج ياههار و میرادرب ماگ کیمداکآ
  رد مینادـب ات میشاب هتشاد لئاسم صوصخ رد يرتقیمع لمأت دیاب .میشاب هتشاد دوخ نوماریپلئاسم هب ینیون درکیور
  نـیا اب تسا مزال دیهد ماجنا ار یتاقیقحت ،اههیرظن دروم رد تسا رارق رگا و میسرب يدصقم هچ هب میهاوخیم هدنیآ
 ياهگنهرف اب ییانشآ ببس ینیع ياهراک اریز ؛دیزادرپب زین ینادیم و ینیع ياهراک هب و دیشاب هتشاد ییانشآاههیرظن
  .دش دهاوخ دیدج جیاتن ندش مهارف ببس رما نیا هک هدش فلتخم

  زا یـک   ی ارـیز دـشاب هدـنیآ تاعلاطم زا مهم و یلصا ءزج دیاب یتیسنج داعبا هب هجوت هکدرک نایب نینچمهناشیا
    هـک میـسرب یهاـگیاج هب میناوتب هک دراد دوجو يراودیما زاربا نیا12 نرق رد وتسا رضاح رصع رد يدیلک لئاسم
          ارـیز دـبایب ار دوـخ شور دـیاب روـشک رـه زـین دروـم نـیا رد ؛میشاب هزوح نیا رد رتهب لداعت داجیا یعدم میناوتب
.دشاب هتشاد لابند هب ار یهجوت لباق درواتسد دناوتیمن عماوج رگید زا يریگوگلا

   فوـقو دوـخ یگنهرف داعبا هب و دنوش فشک و ییاسانش ناریا رد ام ياهدادعتسا تسا مزالدوزفا نایاپ ردناشیا
        دربـشیپ رد تـیاهن رد و میـشاب هتـشاد نارـیا رد یعاـمتجا ياـههدیدپ زا يرتدمآراک لیلحت و هیزجت میناوتب ات میبای
.میوش دنمهرهب نانآ زا هدنیآ رد دوخ فادها




