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   پ�وهشگ�ه سخن

 به معط�ف انســــ�نیعل�م  اعت�ی ج�مع  ط�ح از  ب�گ�فته آث�ر  از یکی ح�ضــــ�  کت�ب
 گ�دد.می تق�یم مع�فت ارب�ب محض� به اکن�ن که است کش�ر پیش�فت
ژه  مجم�عه  اعت�  ج�مع  ط�ح  که  اســت  مح�ر مســئله و پی�ســتههمبه  ه�ییپ�و

ــ�ر   مبن�ی  ب� ــگ�ه  منشــ ــ�ل در  پ�وهشــ پیش  ب�  مبنی  اخی�  ه�یســ   رهی�فت  گ�فتندر
ب�دی  و ب�می ــ�زیک�ر ــ�نیعل�م  ســ ــکل  انســ  تع�طی  و  خ�دجمعی پ�یه�   ب� و  گ�فته  شــ
ــ�ل ـیک  طی نخســـــت  خب�ـگ�ن،  افکـ�ر  و  مطـ�لـع�تی  ـف�ز  انجـ�م  ـگ�رـگ�ه  از  نیم،  و  ســـ

ین   است. ش�ه ه�ط�ح اج�ای وارد سپس ک�ده عب�ر  RFP ت�و
پــ�یــه�   ک�ن  ط�ح  این ــکــل  منطق  این  ب� ــ�زی ب�می  ب�ای  کــه  گ�فــت  شـــ  و  ســـــ

ب�دی ی�ه متم�ی� صــ�رتبه مهم  مق�له�  ســه  اســت  �زم  انســ�نیعل�م  ســ�زی ک�ر  ک�و
  گی�د. ص�رت تلفیق ه�ط�ح همه�  از نه�یت�ً  و ش�ن� 
 مب�نی)   (ک�رگ�وه   .ش�ن�   نق�   و  ارزی�بی   ج�ی�   انس�نی عل�م   ه�ی ریشه   و  مب�نی   . 1
یخ  سـی� و  گی�یشـکل   ف�این� و قلم�و  .2   ای�ان در  ه�رشـته  این  اسـتق�ار  و  ورود ت�ر

یخ) و انتق�دی ب�زشن�سی (ک�رگ�وه گ�دد. نق� و ش�د افکن�ه نظ�  ت�ر
ــی�ه .3 ـــته این تـع�ـمل   و  ـه�آن  ـک�ربســـــت  مـظ�ه�  و ـه�شـــ  در  ای�ان جـ�مـعه�   ـب�  ـه�رشـــ

ی�بی چ�خه�   ک�ربست) (ک�رگ�وه گی�د. ق�ار تحلیل  و ارز
ــ�ل  کـن�وـک�وـه�، این  ـگ�رـگ�ه  از  و  می�اثی  ـه�یگنجیـنه  ـب�  آن  پی�ـن�  ـع�م  ـی� اتصـــ

ز   ج�معه�  نی�زه�ی به  نسـبت ه�آن  احتم�لی  تغ�ی�  ی�  تن�سـب  از  شـ�د.می  روشـن  ام�و
 پشـــت�ان� ب� و  دینی و  ب�می  ف�هنگ ه�یمی�اث  ب�  تکیه  ب�  ه�ط�ح  این  دیگ�،  ســـ�ی
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ی و جه�نی مط�لع�ت  از  گی�یبه�ه
ّ
 و  گ�امحصـــــ�ل ب�ن�مه�  شـــــبکه�   صـــــ�رتبه و مل

یک�د  ب� و  ان� ی�فته شــکل  اف�ای�نههم  ت�ان�ی  محقق�ن مشــ�رکت  ب� و ایرشــتهبین  رو
ی سطح س�آم�  نظ�انص�حب و پ�وهشگ�ه

ّ
ین مل  ان�.ش�ه ت�و

  ب�  مبنی  اســـــ�می  انق�ب ه�یآرم�ن از یکی  ه�ط�ح این  انج�م  ب� رودمی امی� 
 این  در رهب�ی  معظم مق�م  و  خمینی ام�م  حضـ�ت رهنم�ده�ی و  فک�ی  اسـتق�ل

ییپی ب�ره ــ�د.  ج� ــ�ه  ه�ف  تحقق  ب�ای  اعت�  ه�یط�ح  شـ یک�د ب�  ی�دشـ  ایج�د  رو
 را انســــ�نی  عل�م  ســــ�دمن�ی و  اث�بخشــــی ت�  ک�شــــ� می ،عمل  و نظ�یه  می�ن  پی�ن�

 نم�ی�. متعّین گ�اییب�می ه�یم�لفه ب� مبنی کش�ر پیش�فت به معط�ف
ــگ�ه ــ�نیعل�م پ�وهشـ ــی�  در  ف�هنگی مط�لع�ت  و  انسـ  از ه�ییبخش  تحقق مسـ

ــن�د ــتی  اسـ ییپی  و ب��دسـ یت ج� ی�ه�   م�م�ر ــ�ع�ت ب� و امن�هیئت و ــ�زم�ن مسـ  سـ
 انســـ�نی عل�م  نخبگ�نی شـــبکه�  عینی  اســـتق�ار  ب�ای را  اعت�  ط�ح  ب�دجه،  و ب�ن�مه
رده اج�ا به و ک�ده ط�احی کش�ر    است. درآو

یج به   دارد   نظ�   در   الهی   فضـل   به  پ�وهـشگ�ه    در   ح�ضـ�  مجل�ات  انتـش�ر   از   پس  ت�ر
  ه�ی گ�ارش   ط�یق   (از   ه� ط�ح   محصــ��ت   نشــ�   ســ�زی متن�ع   ب�   زم�ن هم   و  م�حله   این 

  خـ�ـم�ت   ـه�ی بســــــته   ملی،   علمی  ـه�ی گ�ارش   ســــــی�ســـــی،   ـه�ی ت�صــــــیه   راهب�دی، 
  ، پ�وهشــی   _   علمی  ه�ی مق�له   فنی،   و   علمی   جســت�ره�ی   ای، مشــ�وره   و   تخصــصــی 

ــی،  _  علمی ــصــ ــیهم  تخصــ ــخن�انی و  نخبگ�نی  ه�یان�یشــ   و...)  علمی  ه�یســ
 س�زد. نش� آم�ده�  کت�ب ص�رتبه نی� را ه�پ�وهش نت�یج م�بقی

 
ً
 پ�وهشـی،  نه�د  یک  ت�فیق نشـ�نه�   ت�ان� می که مهم  ه�یـش�خص  از یکی  اصـ��

ــه ی�هب ــ�شـــــــ�،  انســـــــ�نیعل�م  قلم�و  در  و ــ�یط�ح  اج�ای  ب  گ�ا،هم  شـــــــ�خص،  ه
ــلـــه ــنـــ� مســـــــئ ــ�  و  م ــش  بـــه  نـــ�ظ ــی  هـــ�یچـــ�ل ــمـــ�ع ــت ــ�گـــ�ار  و  اج ــه�   در  اث ــ�صـــــ   ع

 پ�وهشـی  م�سـسـه�   حقیقت در  کن�نی  شـ�ایط  در بت�ان�   که  ه�سـتگ�اری سـی�سـت
 به  اعت�  ط�ح  اج�ای و  تع�یف  سـ�زد.  وارد  علمی نه�ده�ی چه�رم  نسـل  ج�گه�  به  را
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یت  و  ان�ازچشم  از قسمتی  تحقق مسی�  در  منظ�ر  همین  پ�وهشگ�ه،  روشن م�م�ر
ــعه�  ب�ن�مه�   در  من�رج ــم�ربه  آن،  راهب�دی  ت�ســـ  در ب�ر  نخســـــتین  ب�ای که آی� می  شـــ

یخ رده�ی  از  بخشی  و  است  ش�ه  اج�ا  و  تع�یف  ت�سعه  ب�ن�مه�   پ�وهشگ�ه  ت�ر   دست�و
  است. انس�نیعل�م اعت�ی ه�یط�ح مجم�عه ه�یکت�ب آن

  ارتـق�ی ف�صـــــت  الهی، لطف  ـبه اعت�،  ـج�مع ط�ح اج�ای و تع�یف ف�ایـن�  در
ــ�زی  و  ـه�ط�ح  علمی کیفـیت ـیت  و  ت�انمـن�ســـ ــ�خـت تق� ی�ســـ ــگـ�ه  در  ـه�ز  پ�وهشـــ

  ط�ح  این  اج�ای  م�ازات  به و  ه�ســــ�ل این  طی کهچن�ن  اســــت،  شــــ�ه دوچن�ان
ــ�رکت  ک�ن،  اج�ای  در علمیهیئت  محت�م اعضـــ�ی  از کثی�ی  تع�اد  ب�لن�ه�   مشـ

 از بیش رشــ�   و  ب�اب�ی  دو از  بیش رشــ�   به علم  ســ�انه�  ت�لی�  رســی�ن  و م�ک�ر   ط�ح
 جست�ره�ی  و مق��ت  نش�  و  ت�لی�   ف�این�ه�   رش�   و  دانشگ�هی مت�ن  نقِ�   ب�اب�ی  پنج

 پی�پی  سـ�ل  سـه  شـ�نب�ن�ه  پ�وهشـی، کیفیت  ب� ه�ین�مهفصـل انتشـ�ر و  انتق�دی
 ه�ده و  ف�رابی  المللیبین  جشــن�اره�  در  مک�ر   شــ�نب�گ�ی�ه  و  ســ�ل  نق�  جشــن�اره�  در

 جه�نی  بن�یرده  در  پ�ت�ل  ایپله  چه�رصــــ� از بیش  صــــع�د  دیگ�، ملی جشــــن�اره� 
 رشــــ�  و ملی ســــطح  در انســــ�نیعل�م نظ�یه�   ارائه�   علمی،  قطب  ت�ســــیس الکســــ�،

ــبکـه�   تحقق  و  علم  ســــــ�زیت�ویجی  ح�زه�   هـ�یفعـ�لیـت  چشـــــمگی�  نخبگـ�نی  شـــ
 این از  شــ�اه�ی  کشــ�ر،  ســ�اســ� از  نظ�صــ�حب  اســت�دان از متشــکل  نف�ه  ه�ارســه

 آی�.می شم�ربه ت�انمن�ی ارتق�ی و س�زی ظ�فیت
 از  ـه�ییبخش  آـث�ر،  و ـه�ط�ح  مجم�ـعه  این  ـه�یم�ـیت  هـمه�   ـب�  اســـــت  ـب�یهی

�  نظ�  اهـل  یقینـ�ً   نبـ�شــــــ�،  کـ�ســـــتی  از  عـ�ری   و  خلـل  از  خـ�لی  هـ�کتـ�ب  این  نقـ�   ـب
ــگـ�ه  خ�د  ایجـ�بی  راهگشـــــ�ی  هـ�یراهنمـ�یی  و  ـن�صـــــحـ�ـنه   و  ق�ام  ب�ای  را  پ�وهشـــ

ری م�یه  رس�ن�. خ�اهن�  م�د بع�ی ه�یچ�پ در آث�ر این بیشت� و
یی پی   از   مسـّ�ت   اب�از   و   تع�لی حق   درگ�ه  به   سـپ�سـگ�اری   ضـمن  پ�ی�ن،  در    ج�

 ب�   مبنی  ایشـــــ�ن  منشـــــ�ر   در  (ره)   ون� آیینه  صـــــ�دق   دکت�   ی�د زن�ه  اســـــت�د   دغ�غه� 
ــ�ل  ــه�  به   «اتص یش ر   زم�ن»   ب�   انطب�ق  ر ــ�د می   ی�دآو   حم�یت  م�ه�ن   مجم�عه  این   ش
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ی�ان  ز   اعضــــــ�ی   و   غ�می   دکت�   و   ف�هـ�دی   دکت�   داـن�، ف�جی   دکت�   جنـ�ب   محت�م   و
  محت�م   نمــ�ینــ�گــ�ن   و   ب�دجــه   و   ب�نــ�مــه   ســــــ�زمــ�ن   و   امنــ�   محت�م   هیئــت   محت�م 

  ج�مع   ط�ح   همک�ران   همه�  اهتم�م  و   سـ� یک  از  اسـ�می   شـ�رای  مجلس   ربط ذی 
  ط�ح  علمی  کمیته�   پ�وهشــگ�ه،   پ�وهشــی   شــ�رای   محت�م   اعضــ�ی  شــ�مل   اعت�، 
ــین  اعت�،  ـی�ن   اعت�،  ط�ح   دبی�خـ�ـنه�   رئیس   و   رئیس  جـ�نشـــ   ـه�، ط�ح  محت�م  مج�

ران،   شـ�رای   ه�، ک�رگ�وه   م�ی�ان    و   تخصـصـی   ه�ی ک�رگ�وه   محت�م   اعضـ�ی   مشـ�و
ران   و   علمی  ـن�ظ�ان   و   محقـق�ن   کلـیه�  ــی  ـه�ی ط�ح  داو ـــن�ســـــ�ن   پ�وهشـــ   از  وـک�رشـــ

ی�ه به   ب�شـیم؛  آن�ن  همه�   سـپ�سـگ�ار   رسـ� می   نظ� به   سـ�اوار   ل�ا   اسـت.   دیگ�   سـ�ی    و
  ط�ه�ه   دکت�  خ�نم   سـ�ک�ر   ، زاده طه�انی  امی�ی   سـی�محم�رضـ�   دکت�  آق�ی  جن�ب 
ــ�   دکت�  آق�ی  جن�ب   ف�زی،  یحیی   دکت�   آق�ی   جن�ب   زاده، کم�لی   م�یی   علی�ضـــ
ــ�ب   ت�انی،  ــ�ی   جن ــ�ی   دکت�   آق ــ�ب   زاده، معین   مه ــ�ی   جن ــ�ال�حمن   دکت�   آق   عب

ــنی    ف�ام�ز   مهنــ�س   آقــ�ی   جنــ�ب   تنکــ�بنی،   حمیــ�   دکت�   آقــ�ی   جنــ�ب   ف�، حســـ
ــن�س، حق  ی�ر،   ف�ه�د   دکت�  آق�ی  جن�ب   ش ی�  خلجی،  عب�س   دکت�   آق�ی   جن�ب   ز

ــیـــ�ـمحـمـــ�رحــیم   دـکـت�   آقـــ�ی   جـنـــ�ب   ـقـنـب�ـل�،   ـعبـــ�ا�   دـکـت�   آقـــ�ی   جـنـــ�ب   ســـ
بــ�نی  ــجــ�د   دکت�   آقــ�ی   جنــ�ب   زاده، ر ــیــ�ســـ   دکت�   آقــ�ی   جنــ�ب   الهــ�ی، علم   ســـ

ــن  ــی�محس   به�نگ  آق�ی  جن�ب   مین�یی،   محم�علی  آق�ی  جن�ب   پ�ر، عل�ی  س
ران   و   دبی�خ�نه   شـ�رای  محت�م   اعضـ�ی  تم�می   و   ذوالفق�ری    ک�رشـن�سـ�ن   و   مشـ�و

 نشــــ�   محت�م  م�ی�  رفیعی   ی�ا�   دکت�  آق�ی  جن�ب   از  ب�ی�  همچنین   ط�ح.   محت�م 
گ�چه   کنم.   تشک�   پ�وهشگ�ه   انتش�رات   در   ایش�ن   گ�امی   همک�ران   همه�  و    ب�رگ�ن   ا
گ�ن  ـه�ی بخش   در   دیگ�ی   ف�اوان  علمی هیـئت   مع�ز  اعضـــــ�ی   و   مـف�خ�   و    و  گ�ـن�

ــ�ن  مختلف   م�احل  در    محقق�ن،   و   ه� شـــخصـــیت   این  ن�م   ذک�   که   ب�دن�   م�درسـ
  میســـــ�   ان�ک  مج�ل  این   در   مت�ســـــف�نه   شـــــ�د، می  شـــــ�مل  را   تن   صـــــ�  از   بیش  که 

 نیست. 
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 بت�اـن�   علمی  و  پ�وهشـــــی  ف�خـن�ه�   ح�کـت  این  خـ�اوـن�   لطف  ـبه  رودمی  امـی� 
یت ضـمن  راهگشـ�ی کشـ�ر،  در  اج�ا و  پ�وهش پی�ن�   و  انسـ�نیعل�م  اث�بخشـی  تق�

 مجل�ات انتشــــ�ر و آی�   شــــم�ربه  انســــ�نیعل�م  ه�یظ�فیت از  بیشــــت�  ب�داری به�ه
  اســ�می  ای�ان  ب�لن�گی  و  پیشــ�فت  مســی�  در  گ�می  اعت�  ط�ح  ه�یگ�ارش  بع�ی
  ب�ش�.

 
 قب�دی   حسینعلی

 ف�هنگی مط�لع�ت  و انس�نی عل�م   پ�وهشگ�ه  رئیس
 و

 کش�ر  پیش�فت به معط�ف انس�نیعل�م اعت�ی ط�ح  رئیس
 
 
 
 
 
 
 





 مق�مه 

 یمهم م�ضـ�ع  �انیا  در  شـ�فتیپ  یالگ�  یچگ�نگ  و  یسـت ی چ  خصـ�ص  در  بحث
ــ�نی  درعل�م ــت.  ب�ده  ای�ان  انســـ ــهیاـن�   این ـب�ره طیفی از  در  ـکه اســـ  ت�ســـــط  ـه�  شـــ

 در  را آنه� ت�انمی  ک�ن  بصـ�رت که.    اسـت  شـ�ه  مط�ح فک�ی    مختلف ی�وه�ی ن
ــ�ن  ک�د یبـن�  طبـقه کلی �نیـ ج� دو ــ�ن ی  ییالگ� در  را  رـفت ب�ون راه  ـکه  یکســـ  کســـ

ــ�ن  و ک�دن� می  جســتج� معط�ف به تج�به غ�ب    انگ�رانه  یالگ�  ین�ع  ب� که یکس
یســت    معط�ف به نی�زه� وشــ�ائط    شــ�فتیپ ب�م ز  ای�ان وهمســ� ب� بســت�ف�هنگی و

کی�    .ک�دن� می ت�
ـــعه  اول،  ک�دیرو  ــّنت   ـبه  را  ج�امع،   1تحـت ـت�ثی� نظ�ـیه پ�دازان اولـیه ت�ســـ  و  یســـ
ــ  م�رن  � ین�پ� اجتن�ب  ط�ر  به یســــّنت  ج�امع همه هک  ب�دن�  معتق�   و �دهک می تقســ

  ی غ�ب  یشـ�ره�ک آن  اوج  نقطه هک  ،م�رن ج�معه سـمت به  را  خ�د ی�مل کت تکح�
  وج�د یخیت�ر شـــــ�فتیپ  واح�  خط کی هک  معن� نیا به .نن� کیم  یط  هســـــتن�،

رت�ً  هک  دارد  ب� جیبت�ر  م�رن ج�معه آن�ن  نظ� به  .شــ�  خ�اه�   �ارکت ج� همه  در  ضــ�و
 ی راه   ی�غ�بی غ یکشـ�ره�  و  .شـ�   خ�اه�  مکح� سـ�م جه�ن  ب� یسـّنت  ج�معه زوال
  .ن�ارن�  را ش�فتیپ یب�ا غ�ب در ش�ه بی تعق یالگ� از ک�مل ی�ویپ بج�

ــمن�انیان�  از یمهم  بخش  ، مق�بل  در رت ش ــ�و ــ�فتیپ  یالگ�  ب�ض معط�ف به   ش
یســـــت  ای�ان   ب�م ز کی�  نی�زه� وشـــــ�ائط  وهمســـــ� ب� بســـــت�ف�هنگی و . ک�دن� می ت�

 
��مـلکـت   متـ�ث� از نظ�ـی�ت  مـ�رنیســـــتي  �اتکتف  این  کـه  .١ �ـن   هـ�ي نظ�ـیه  و همچنین  19  ق�ن  گ�اـی

گ�ای�نهکارک کنی� به:  .ب�د  مکح�  ت�سـعه  ب� ادبی�ت  60و   50  ه�يب�د در دهه  رد   ,Y. so .(نگ�ه 

Alvin  ,Social Change and Development), U.S: Sage Publication Ltd. 1990, p.17 
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ــ�ص  در  غـــ�لـــب  ـگـفـتمـــ�ن  ـگفـــت  ـت�انـمی  کـــهیـ ـبطـ�ر  ــ�فـــتیپـ   خصـــ  نیـ بـ   در  شـــ
یک�د  ،ی�انیا شمن�انیان�  گ�شته حم�یت از این رو  . است ب�دهدردوس�ه 

ــ�� یک�د    اصـــ ران  از    این رو  و  �انیا  یـه�  جـنگ  از  بـع�   بخصـــــ�ص  و  ـق�جـ�ر دو
 ت�اوم  انق�ب  از  بع�   یدرس�له�  و  یپهل�  و  مش�وطه  زم�ن  در  و  �هیگ�د  مط�ح  روس

 �،ی �کب ی ام  �زا،ی م   عب�س به  ت�انمی شـــــمن�انیان�   نیا  جمله  از که  اســـــت  داشـــــته
 شـــــمن�انیان�  نی همچن  و مســـــتشـــــ�رال�وله �ســـــفی خ�ن، �زاملکمی م   ط�لب�ف،
 آل و  یف�وغ  ،ی�انشــه�،کســ�ویا بع�  یســ�له�  در و ین ی ن�ئ  ا�  تیآ  م�نن�   مشــ�وطه

 یا  خ�منه  ا�  تیآ  و ین ی خم  ام�م  و  ،یمطه�  ،آیه ا�    گ�نیش�  و  یعت یش�  و  احم� 
ــ�ره ــ�ـفتیپ  از  بحـث عـم�ـت� علی�غم تن�ع دـی�ـگ�ه ـه� ،  آـن�ن  ـغ�ـغهـکه د  ک�د اشـــ   شـــ

یسـت ای�ان و کی� ب�  نی همچن  و  کشـ�ر   مشـک�ت حل  یدرراسـت�همسـ� ب� ب�م ز ت�
ــ� نیمهمت�  بعن�ان  نید  نقش چگ�نگی    یالگ�ه� در  �انیا  ج�معه  یف�هنگ  عنصـــ

ــ�فــت ــه این منظ�ر و  .اســــــت  ب�ده  پیشـــ  خصـــــ�ص   در  را  یمختلف  یراهب�دهــ�  ب
  ان�.ک�ده مط�ح پیش�فت یب�الگ� ین ید و یمل  عن�ص� ی اث�گ�ار یچگ�نگ

یکه بخشی ام� دردرون این ج�ی�ن ، نی�وه�ی فک�ی مختلفی وج�د دارن�   بط�ر
ـیت  پی�ـن�  از از  آنـه� ــی�ـن�لیســـــم  ملی ه� ب�خی  تجـ�د  ـب� ای�انی  وـن�ســـ  پی�ـن�  از  دیگ�  و
ــ�م ــخن  تج�د و  اس یی  نی�  وگ�وهی ان�   گفته  س ــی  انگ�ر  یکت�  الگ� ــیس  از ف�رغ وت�س
 . ان�  ک�ده مط�ح را غ�ب تج�به
ــ�لـه� در  و اقتـب�س از  ـکه ین ید  �نیـ ن�گ�ا یگفتـم�ن غلـبه  ـب� و  انق�ب از بـع�  یســـ

معط�ف ـبه م�لفـه هـ�ی دینی وملی   یتجـ�دگ�ائ  یالگ�  اراـئه  و  تجـ�د  در  تصـــــ�ف
ــ�   ی� یـ جـ�   ـف�ز  وارد  مـب�حـث  نیا،  ک�دمی  دـف�ع  درای�ان    یمختلف  یـه�  نگ�ش  شـــ
بین ن�گ�ایــ�ن دینی    نیود  تجــ�د  �نــ� یپ  یچگ�نگ  دربــ�ره   ط�ح    وملیــت مجــ�دا در
گفتمــ�نی       گ�دیــ�  یــ�ن    ن�گ�ا  فقهی اجتهــ�دی    ق�ائــتکــه بــه دلیــل غلبــه  ، این ج�

ک�د�تیــ عمل ت�ش ب�ای   ک�دن الگ�ی م�رد نظ� خ�د را آغـ�ز   یهـ�  ع�صــــــه  در  و  ی 
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 یمبتن  � یج�  یسـ�خت�ره�ب�ای ت�سـیس    یاقتصـ�د یاجتم�ع  ی�سـ ی سـ  مختلف
  پ�داخت.وملیت درای�ان   دین از خ�د ق�ائت به معط�ف ش�فتیپ یالگ� ب�

رت از  بحث  اخی�  دودهه در  ،  فک�ی  ک�شـــشـــه�ی  این  درت�اوم  سی ت�ســـ   ضـــ�و
  انق�ب  یرهب�  ت�ســط  شــ�فتیپ  ی�انیا  یاســ�م   یالگ�  عن�ان ب� ی� یج�   یالگ�

�  تیـ نهـ�  در  و  شــــــ�   مط�ح �   از  یجمع  ت�ش  ـب ــمنـ�انیاـن  ی�ی گیپ  ینهـ�دهـ�  و  شـــ
ــن�   نی ت�و به  �هیا نیا کنن�ه ــ�م   ی�انیا  یالگ� هیپ�  سـ ــ�فتیپ  یاسـ ــ�ل  شـ  97  درسـ
 نیا  ی ســـ�ز ی�تی عمل   یوچگ�نگ  یســـت ی چ نییتب  یراســـت�  در نی همچن  .� ی انج�م 

ــتــه  دهــه  یط  الگ� ــت�ده ای   مختلف  آثــ�ر  گــ�شـــ ــه  وگســـ ــ�ن  عل�م  درع�صــــ  یانســــ
ــ�شـــــ�ه ــهـ�  این  ـکه اســـــت  منتشـــ  اراـئه  الگ�  نیا  از  یمختلف  یـه�  نییتب   ،  پ�وهشـــ

  .ان� داده
ی   را آن  ب�خی  ه�ی ج�ی�ن  ت�اوم  درواقع  که ان�   دانسـته  وت�سـیسـی ج�ی�   یالگ�

 اســـ�می تم�نی ت�ســـیس  درصـــ�د که  شـــ�دمی  محســـ�ب دینی  گ�ای  نقل  فک�ی
ـــن� می دینی  نصـــــ�ص  ب�بنـی�د ــ�را   الگ� این  نی� ب�خیو  ب�شـــ  فک�ی ج�ی�ن ب�  همســـ
یکت�  سـتی�  تج�د  تج�د بنی�ده�ی که  آنج� واز  دانسـته  ای�ان انسـ�نی  درعل�م  انگ�ر  و
یســت  شــ�قی  بنی�نه�ی  ب� ومخ�لف  ســتی�  دین  را  غ�بی ز  شــم�رن�  ب�می  ای�ان  ب�م  و

 از  خ�وج   ن�عی و ج�ی�  مســی�  دراین ق�می را  ای�انی  اســ�می  الگ�ی ت�ســیس   ل�ا،
 ب� ارتب�ط وف�ق�   ســــی�ســــی اق�امی را  آن  نی� ب�خی کنن�. قلم�ادمی  تج�د  گفتم�ن

پیشینه دانسته کش�ر  انس�نی عل�م عقبه   کنن�.می انک�ر را آن وفک�ی نظ�ی و
� ــتی وچ�ائی ط�ح    این  ـبه  ت�جـه  ـب شـــــکـ�ف هـ�ی مع�فتی درخصـــــ�ص چیســـ

ــ�فت   ــ�می ای�انی پیشــ ــئله، الگ�ی اســ ــ�   پ�وهش  نیا  مســ  ج�یگ�ه تبییناز یکســ
  مط�ح دیگ�      الگ�ه�ی   ب�   الگ�   این   ســنجی   ونســبت   شــ�فت ی پ   ی �ان ی ا   ی اســ�م   ی الگ� 

  واز ـس�ی دیگ�   اخی�   دوـس�ه   طی   کشـ�ر  ی انسـ�ن   عل�م  ی ه�  شـه ی وان�   �ت ی نظ�   در   ـش�ه 
 انســ�نی   عل�م   محقق�ن   ت�ســط   منتشــ�شــ�ه   آث�ر   در   الگ�   این   ی ســت ی وچ   ی چ�ائ  تبیین 
   . ب�ش� می   آن   نظ�ی   تبیین   ب�ای  م�لی  ارائه   و   انق�ب   از   بع�   درس�له�ی   کش�ر 
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 پ�وهشس�ا�ت 

ی� اصلی س�ال به پ�سخ ب�نب�ل پ�وهش این اس�س ب�این  است: ز
 یه� شـهیان�  و  ت�سـعه  �تینظ� ب� ینسـبت  چه  شـ�فتیپ  ی�انیا  یاسـ�م   یالگ�

ــ�ـفتیپ �ر  در  چگ�ـنه  دارد  �انیا  یانســــــ�ن  عل�م  در  شـــ  از  بعـ�   محققـ�ن  پ�وهشـــــی  آـث
 است؟ ش�ه ب�زنم�ئی انق�ب

  درفصــ�ل  ف�عی  ســ�ال چن�  به ب�ی�  اصــلی  ســ�ال  این  به  پ�ســخ  ب�ای همچنین
ی� ش�ح به مختلف  ش�د: داده پ�سخ ز

 ی�یپـــــــــ�  امکـــــــــ�ن بـــــــــ� چگ�نـــــــــه، ت�ســـــــــعه �تیـــــــــ نظ� تحـــــــــ�ل �ی ســـــــــ -
رت  ـــ  وضــــــــ�و یســــــــت  یالگ�هــــــــ� یط�احـــــ پیشــــــــ�فت معطــــــــ�ف بــــــــه بــــــــ�م ز

ککش�ره�   ؟ کن� می � ی ت�
 از  یب�م  یالگ�ه�  تن�ع امک�ن  ب�  چگ�نه  یاســ�م   درج�امع  ت�ســعه یه� م�ل  _

ک ش�فتیپ  کن�؟می � ی ت�
 در  ین یود  یمل  یه�  م�لفه   از عل�م انســـ�نی  متفک�ان مختلف یه�  خ�انش  _

 ؟ ان�  ک�ده مط�ح �انیا  در را  ش�فتیپ  از یالگ�ه�ئ چه  انق�ب، از وبع�    قبل  �انیا
ــ�م   یالگ�  _ ــ�فتیپ  ی�انیا  یاس ــ�له�  در  چ�ا  ش ــ�   مط�ح  انق�ب  از بع�  یس  ش

 ب�خ�رداراست؟ نظ�م یرهب� �گ�هیدرد یک�ن یه� م�لفه وازچه
ــت�ک  یهــ�  ی�گی و  چــه  _ ــ�ر  ت�انمی  را  یمشـــ ــتــه  ازآث ــ�ره  شـــــــ�ه  نگــ�شـــ   نیا  درب

  ک�د؟ استنب�ط ش�فتیپ ی�انیا یاس�م  یالگ� وث�بت یم�ک� هسته الگ�بعن�ان
ــ�  م�تبط  یپ�وهشـــــ   یهــ��فتــهیــ   ت�کیــب ــ�فــتیپ  ی�انیا  یاســـــ�م   یالگ�  ب  شـــ

ــ�لـه�ی  این  وچ�ائی  چیســـــتی  فهم  ب�ای  را  تبیینی  ـم�ل  چـه  ،  انق�ب  از  بـع�   درســـ
 ؟ده� می ارائه الگ�

  یب�ا   الگ�،  نیا  بــ�  م�تبط  یپ�وهشـــــ   یهــ�  �فتــهیــ   از  ت�انمی  را  یا  هیــ نظ�  چــه  _
 از بع�   ای�ان انسـ�نی  عل�م محقق�ن  منظ�  از شـ�فتیپ  ی�انیا یاسـ�م   یالگ� نییتب 

 نم�د؟ ارائه انق�ب
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 اه�اف پ�وهش

ه مبـ�حـث مـ�ک�ر ، � ت�جـه ـب ه ای را دنبـ�ل  ـب کنـ�  از می  این پ�وهش اهـ�اف دوگـ�ـن
ــعه  ــ�فت در نظ�ی�ت ت�س ــ�می ای�انی پیش ــ� ب�نب�ل تبیین ج�یگ�ه الگ�ی اس یکس
ــمنـ�ان عل�م  در عل�م انســــــ�نی و همچنین جـ�یگـ�ه این الگ� در اـن�یشــــــه اـن�یشـــ
انســ�نی ای�ان  بخصــ�ص ت� قبل از انق�ب اســ�می  اســت واز ســ�ی دیگ� ب�نب�ل 

 اراـئهوی ـم�ک�ر  گ�ال  درخصـــــ�صتجمیع ـی�فـته ـه�ی پ�وهش ـه�ی انجـ�م شـــــ�ه  
 ب�ش�.می ش�فتیپ ی�انیا یاس�م  یالگ� یست ی چچ�ائی و  نییتب  یب�ا یا هینظ�

ی� ف�عی اه�اف ه�چن�   : ب�ش� می نظ� م�  نی� ز
 از  ین ید  یب�م   یالگ�هـ�  درخصـــــ�ص  � یـ جـ�   و  ت�  قی عم  دانش  و  نشیب  اراـئه  _

  �انیدرا ش�فتیپ
ــه الگ�ی اســـــ�می ای�انی ـب� تفک�ات  - ــ�ئی اـن�یشـــ اثـب�ت پی�ســـــتگی وهمســـ

یخ دوس�ه ای�ان   ونظ�ی�ت غ�لب درخص�ص پیش�فت درت�ر
ــ�ه  انجــ�م  یهــ�  پ�وهش  و  آثــ�ر  یمحت�ا  یفی ک  لیــ تحل   _  یهــ�  خ�انش  و  شــــ

 یه� �فتهی یب ی ت�ک �ی تفســـ   و  شـــ�فتیپ از ین ید  یب�م   یالگ�  درخصـــ�ص مختلف
  م�ج�د ح�صل

ــتـه  از  ین ی ع  درک  _ ــتـه،  می مفـ�ه   وکشـــــف  هـ�  خ�انش  نیا  یم�ک�  هســـ  ب�جســـ
  �انیدرا ین ید یب�م  یالگ� مفه�م درخص�ص احص�ء وق�بل ی مح�ر 
کـه  _   ک�د  کیـ�  � � ـت �ـی  در  یپ�وهشـــــ   یهـ�  تیـ اول�  از  یکی  م�ضـــــ�ع  نیابع�وه ـب

 محســــ�ب)  شــــ�فتیپ  ی�انیا  یاســــ�م   یالگ� هیپ� ســــن�   ط�ح به  ت�جه ب�(  کشــــ�ر 
گی�د وـبه شـــــ�دمی ــتـف�ده ق�ار  ـــن� م�رد اســـ ــت�اـنه ط�احی ســـ .ومی ت�اـن� بعن�ان پشـــ
 کمک  �انیا  یاس�م   ی جمه�ر   در  ش�فتیپ  ی�انیا  یاس�م   یالگ�  یط�اح  تیتق�

 نم�ی�.
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 پ�وهش میمف�ه فیتع�

 پیشــ�فت"  ای�انی  اســ�می  ،"الگ�ی  پیشــ�فت"  " :  شــ�مل  پ�وهش این مهم مف�هیم
 از ه� واژه  این از  من�سـب  فهم  ب�ای  اسـت  �زم درابت�ا  که ب�شـ�  "می  انسـ�نی  و"عل�م

یسن�ه منظ� ی�داده ش�ح به پ�وهش دراین مهم مف�هیم ب�ره در ت�ضیحی ن�  ش�د ز

 ش�فتیپ 

ــ�فــتیپ  یلغ�  مفه�م ــ�   یمعنــ�  بــه  Progress  واژه  معــ�دل  یســـــ ی انگل   در  شـــ  رشــــ
  اسـت  شـ�ن  ت�ب�رگ  یحت   و  ق�رتمن�ت�شـ�ن  ت�شـ�ن،شـ�فتهیپ جهت  در یجیت�ر

)Benoist,2008  ( یشــ�ویپ  جل�رفتن، رفتن، شیپ یمعن� به  یف�رســ   زب�ن در  و، 
ــت  یت�ق ــ�ـفتیپ  ه�چـن�   .اســـ ــه  خ�د  یلغ�  یمعـن�  ـبه  شـــ  مختلف  یـه�  درع�صـــ

ــ� ی�ونیب  و  یدرون  ون�ع جه�ن  به  نگ�ش  ن�ع ب�  یقی وث وارتب�ط  اســـت  بحث ق�بل  بشـ
 وم�ضــــ�ع من�قشــــه محل که  آنچه ام�  .اودارد  اه�اف  و  �تیغ� و  انســــ�ن به  نگ�ش
ز   درجه�ن  بحث ــت، م�  ام�و ــ�فتیپ  اسـ  �ییوتغ  ی�ونیب  وتح�ل  �ییتغ  کی  بعن�ان  شـ
ــ�ن رابـطه  ودرن�ع ــ� کنت�ل"، یق�ل ـبه  �یـ و ـعتی طب  ـب� انســـ ـــطه ـبه ـعتی طب  ب� بشـــ  واســـ

گ�ه   . )Benoist,2008(است "عتی طب  نی ق�ان از یآ
ت  و  �اتییتغ  یمعنــ�  بــه  اصـــــط�ح  در  مفه�م  نیا  از  بعــ�   کــه  اســــــت  یتح��

پ�  در رنســـ�نس ــ�ره� ارو  و یزن�گ  وســـبک  ی تکن�ل�ژ  علم،  ع�صـــه  در  یغ�ب  یوکشـ
ــ�د   و   ی �ســـ ی ســـ   و   ی اجتم�ع    و   � یی تغ   ن ی ا  متفک�ان   از   ی بخشـــ   و   گ�فت   شـــکل  ی اقتصـ

�   را   تح��ت  �ر   فلســـــفـه   ک یـ   ـب   ح�کـت   ی راســــــت�   در   را   تح��ت   ن ی ا   و   داده   �ـن� ی پ   خ ی ـت
  مفه�م   واقع   در   . دانستن�   مشخص   ه�ف   ی س�   به   ی بش�  ج�امع   ی خط   وتک   ی جب� 
  و  درجه�ن   �ات یی وتغ   تح��ت   از   ی ا  مجم�عه  درب�دارن�ه   کسـ� ی   از   شـ�فت ی پ   از  � ی ج� 
  ک ی   تصـ�ر   درب�دارن�ه   گ� ی د   ی سـ�   از   و   ب�د   ی بشـ�   عقل   ب�   ی مبتن   و   بشـ�   ی �ون ی ب  ط ی مح 

  نیا که  .ب�د  ی مشــخصــ   ت ی غ�   ی ســ�   به   ی بشــ�  ج�امع   خ ی درت�ر   ک�ن   ح�کت   و   رون� 
 .ب�د افکن�ه هیس� بش� شهیان�  ب� ق�ن دو از شیب ت� ش�فتیپ به فیتع� ن�ع


