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 به نام خدا
 

هـاي مختلـف علـوم و تکنولـوژي، بـه منظـور        نظر به اهمیت نقش اطالع رسانی در زمینـه 
تـرین اطالعـات علمـی و فنـی در      گویی به نیازهـاي محققـان و کارشناسـان و ارائـه تـازه      پاسخ
نامه منعقـده میـان    براساس تفاهم اي اطالع رسانی علوم و فناوري مرکز منطقهترین زمان،  کوتاه

دایـر و الیحـه    1370در سـال   یقات و فناوري و فرهنگستان علوم جهان سوموزارت علوم، تحق
از تصویب مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان گذشت. این مرکز  1375تاسیس آن در سال 

 در چهارچوب ضوابط و مقررات آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران فعالیت می نماید.
از طریق توزیع آخرین اطالعات علمی و فنـی   اي اطالع رسانی علوم و فناوري مرکز منطقه

هـا و نهادهـاي تحقیقـاتی و     و نیز کمک به تامین منـابع علمـی مـورد نیـاز دانشـگاهها، سـازمان      
اي براي ارتقاء سطح علمی جمهوري اسالمی ایران و سایر کشورهاي  متخصصان داخلی و منطقه

 نماید. منطقه فعالیت می
  مرکزدر راستاي تحقق اهداف فوق تهیه شده و  »وم انسانیتفرجی در مناظر عل« کتاب       
اي گزیده«اثر خود را که  هشتاد و پنجمینافتخار دارد که  رسانی علوم و فناوري اي اطالع منطقه

است به » فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران گروه علوم انسانیمحترم از مقاالت اعضاي 
 زیور طبع بیاراید و تقدیم جامعه علمی و فنی نماید. 

امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشتر جامعه علمی و فنـی ایـران را   
فراهم آورده و در راستاي هدف ما که نشر و اشاعه اطالعات علمـی و فنـی اسـت، مـوثر واقـع      

 گردد.
 

 
 دکتر محمدجواد دهقانی

 اي اطالع رسانی علوم و فناوري منطقه  مرکزرئیس 
 )ISC( پایگاه استنادي علوم جهان اسالمسرپرست و 
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 تفرّجی در مناظر علوم انسانی
 

 دهد نفسی نوبت فراغ چون دست می       برخیز تا تفرج بستان کنیم و باغ
 »سعدي«  

 
 درآمد

هـاي   علوم انسانی، دانش شناخت انسان است، انسانی با ابعاد گوناگون و پیچیدگی
، جامعه، ادبیات، اقتصاد، روح و روان، فلسفه بسیار، انسانی که باید وي را از منظر تاریخ

اقلیم و جغرافیا، زبان و گویش، یادگیري و آموزش و سازمان و مـدیریت، نگریسـت و   
اي که پیش رو داریـد، گردآمـده از مقـاالت اعضـاء گـروه       توصیف کرد و این مجموعه

ته علوم انسانی فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران است، که هر کدام از منظـر رشـ  
گونـاگونی موضـوعات   از این رو اند  خود، وجهی از علوم انسانی را برایتان تصویر کرده

خـورد و منشـوري    آورد زیرا بادیرك انسان بهم پیوند می در این مجموعه پراکندگی نمی
سازد که هر وجه آن توصیفی خاص از انسان است و مشکالتی را که بـا آن   یگانه را می

رجی است در منـاظر علـوم انسـانی    د. از این رو متن حاضر تفّآور روبروست به میان می
 در مجاورت خلدان و تالشی است براي وصف انسان.

 وعلـم و تجـدد   «در اولین مقاله دکتر رضا داوري اردکانی نگـاهی موشـکافانه بـه    
  دارد و در سیاستگذاري علم الزاماتی چون شـناخت تـاریخ علـم، زادگـاه علـم،      »فلسفه

اقتصـادي، پـذیرش آنکـه دانـش در ذات خـود آزاد       -با توسعه اجتماعیهماهنگی علم 
 ورزد کـه سیاسـت علـم را بایـد     نمایـد و بـر ایـن نکتـه تاکیـد مـی      است، را مطرح مـی 

 هاي خود تدوین کنند.نظران در کشور با توجه به شرایط و امکانصاحب
تلـف سـنت،   از دکتر غالمعباس توسلی از زوایاي مخ» سنت، مدرنیته و پسا مدرن«

نهد و تـاریخ مدرنیتـه و تجـدد را در ایـران و جهـان      مدرنیته و پسا مدرن را در کنار می
گشاید به زغم ایشان تجدد یک اندیشه اسـت، امـا فقـط اندیشـه     پیش روي خواننده می
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حرکـت اسـت و   و نیست، تعامل است، ترکیب است، تحول است، تردید اسـت، گـذر   
 پذیرش نسبی است نه مطلق.

 نقـش زبـان فارسـی در تبیـین و     «الـه یارمحمـدي   اصلی مقالـه دکتـر لطـف   محور 
است. به زعم ایشان زبان عالوه بر نقش ارتباطی خود بـه  » دهی هویت ملی ایرانیجهت

تواند به عنوان عاملی مهم در هویت بخشی به افراد صورت اسطوره و شعر و داستان می
هاي مختلفی را تجربـه  ها و گویشبانو اجتماعات به حساب آید و در سرزمین ما که ز

 کند هویت بخشی ملی ما باشد.می
داري، جان مایه مقاله دکتر حسـین نمـازي اسـت کـه بـا       آینده تاریک نظام سرمایه

هائی چـون   فقدان ارزش کند که ر، و لستر تارو چنین استدالل میینّوهاي گر مرور دیدگاه
متناسـب بـا برابـري سیاسـی، توزیـع      رعایت منافع جمعی بلندمدت، برابـري اقتصـادي   

داري خواهد شـد. بـدین ترتیـب     عادالنه درآمد، موجب بحران و فروریزي نظام سرمایه
الگوبرداري از کشورهاي نظام سرمایه داري براي کشورهاي در حـال توسـعه بـه علـت     

هاي تامین اجتماعی در این کشورها کاري منطقـی   هاي بیشتر و فقدان سیستم محدودیت
 باشد. ون به مصلحت نمیو مقر

پـور،   نوشته دکتر رضـا نیلـی  » تخیل فرهیختهپرورش نقش زبان و ادبیات در «مقاله 
بحثی است در زمینه نقش پرورشی و معرفت شناختی آموزش زبان و ادبیات از دیـدگاه  
زبان شناسی شناختی، نقد ادبی که با تکیه بر شواهد تجربی، شکل گرفتـه اسـت. مقالـه    

گـذارد و نـه    سازد که آموزش زبان و ادبیات بر تمام وجود اثر مـی  مطرح می این ادعا را
رساند، بلکه در رشـد فرهنگـی و تحـول اجتمـاعی و      تنها ذهن را به تخیل فرهیخته می

 اخالقی اجتماع نیز موثر است.
مسئولیت مدنی پزشکان به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق مدنی، در مقاله دکتـر  

ازتاب یافته است. پذیرش نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت پزشـکان  سیدحسین صفائی ب
یعنـی   ،مبتنی بر این فکر است که تعهد پزشک تعهد به وسیله است نه تعهـد بـه نتیجـه   

ست بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند، لیکن درمـان قطعـی و   اپزشک متعهد 
ئولیت مـدنی پزشـک در قـانون    شفاي بیمار در اختیار او و مـورد تعهـد او نیسـت. مسـ    
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هاي اصلی مقاله را تشـکیل   مجازات اسالمی و فقه امامیه و شرط برائت از ضمان، بخش
 دهند. می

نوشته دکتر سـید  » هاي مدیریت بازتاب عقالنیت جوهري و ابزاري در نظریه«مقاله 
گونـه  پردازد و آثار هریک از این دو  مهدي الوانی به تعریف تعقل ابزاري و جوهري می

 گیرد.  عقالنیت را در مدیریت و سازمان پی می
وري و  سـودآوري، بهـره   ،هاي سازمانی معاصر با اتکاء بـه عقالنیـت ابـزاري    نظریه

هـاي بسـیاري را بـه همـراه داشـته اسـت و        اند که کاستی عملی بودن را هدف قرار داده
ي را رارزشی یا جوه ساخته است که باید عقالنیت رهنمونپردازان را به این نکته  نظریه

میان عقالنیت ابزاري جدائی و گسستگی هاي سازمانی قرار دهند و این  نیز اساس نظریه
ناشی و جامعه ها  و جوهري را از میان بردارند. شاید سرگشتگی انسان امروز در سازمان

رهـائی    راه مبـدل گـردد.   گییگـان باید به میان این دو و عقالنیت است که دوگانگی از 
با اتکـاء بـه عقالنیـت     تاکید ورزیدن بر طراحی سازمانهاان و به آرامش رسیدن وي انس

 ارزشی در کنار عقالنیت ابزاري است.
تخیلی پیرامون علم جغرافیا در «دکتر سیدرحیم مشیري و دکتر موالیی در شادروان 

اند و بر این باورند کـه قلمـرو و چشـم انـدازهاي     به پویائی علم جغرافیا پرداخته» ایران
-دهنـد و جغرافـی  جغرافیائی نیز بهمراه گسترش مرزهاي علوم و فنون، تغییر شکل مـی 

 تفاوت از کنار آن نگذرند.دانان باید به این تحوالت نظر داشته باشند و بی
داند شاهنامه را معرف روح ایرانی می» روز فردوسی«دکتر احسان اشراقی در مقاله 

صال نیکوي انسانی و توصیف مناظر زیبـا و  و این شاهکار ادبی حماسی را شرحی از خ
 کند.قلمداد می رویا انگیز

نکـاتی چنـد دربـاره نـوع     «اله نادري و دکتر مریم سیف نراقی در مقالـه  دکتر عزت
انـد و ایـن   به تفاوت میان نوع تحقیق و روش تحقیـق پرداختـه  » تحقیق و روش تحقیق
ق و امکانات خـود بایـد روش   اند که محققان برحسب هدف تحقینکته را مطرح ساخته

مناسب تحقیق را برگزینند و از نوع مناسب تحقیق کـاربردي، بنیـادي، یـا عملـی بهـره      
 گیرند.
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پـردازد  به این نکته مـی  »سطوح تحلیل مالی اقتصادي«دکتر عباس شاکري در مقاله 
باید در سطوح تحلیلی مناسب و مرتبط بخـود صـورت   که بررسی موضوعات اقتصادي 

به زعم ایشان باید توجه داشت که هر موضوعی در سطح مربوط به خود تحلیـل  پذیرد. 
 ها و ابهامات علمی جلوگیري شود.ها و تقابلشود تا از بسیاري جدال

به طراحی این » ریشه یاب فارسی«مقاله دکتر جعفر مهراد و شاپوررضا برنجیان در 
پرداخته و بـه کـاربرد دانـش     طالع رسانی علوم و فناوريااي ریشه یاب در مرکز منطقه

پـردازد. بـه   هاي استاندارد جهت استخراج قواعد ماشین خوان میزبانشناسی و الگوریتم
عالوه، پسوندهاي جمع و استتثناهایی که اسامی مرکب دارند در این ریشـه یـاب مـورد    

هـا  یاب زبان فارسی و کارکرد این بخـش هاي گوناگون ریشهگرفته و بخش مطالعه قرار
 به دقت تعریف و تبیین شده است.  

که در آغاز اشاره شد مقصد و مقصود این مجموعـه شـناخت انسـان از    گونه همان
از خانـه بیـرون آمـد    «مناظر گوناگون است و تالشی در جهت پاسخ دادن به کسی کـه  

 و عشق او آگاهی و دانستن بود.» تفحص کنان، که طبیب عشق را دکّان کجاست؟
 
 

 مهدي الوانیسید 

 انسانیگروه علوم 
 فرهنگستان علوم جمهوري اسالم ایران 
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 علم و تجدد و فلسفه

 
 اردکانی داوريدکتر رضا 

 
پیشرفت علم همواره و همیشه بر طبق برنامه صورت نگرفته است. علم جدیـد   -1

از ابتدا که به وجود آمد با طرح جامعه جدید و شئون دیگر تجدد هماهنـگ و متناسـب   
هـاي ذاتـی    در جامعه جدید تعارض وقتییافت، اما  ها بسط می بود و در هماهنگی با آن

ورت بحـران ظهـور کـرد و مخصوصـاً وقتـی علـم       ، پیدا شد و احیاناً به صکمکم پنهان
تکنولوژیک از کانون اصلی خود در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی به مناطق فرهنگـی  

ریـزي نیـز پدیـد آمـد.      و بسط آن با دشواري مواجه شد، نیاز به برنامه دیگر انتقال یافت
امـا معنـی    .دارسطو به طور کلی درست گفته است که آدمی بالذات میل به دانسـتن دار 

سخن فیلسوف این نیست که همه مردم همـواره و همیشـه بـه دانسـتن همـه چیـز یـا        
چیزهاي ثابـت و معـین مایـل و نیازمندنـد و از عهـده فهمیـدن و دانسـتن همـه چیـز          

آیند. در هر زمانی و هر فرهنگی مردمان مستعد و نیازمند به دانستن بعضی چیزهـا   برمی
و تصوري کـه از خـود و موجـودات دارنـد در تناسـب       هستند و این دانستن با زندگی

و چگونـه و از چـه راه در نظـر مردمـان بـه عنـوان مایحتـاج        چیستند ها  است. این علم
شوند. به عبارت دیگر چگونه مردمی که هزاران سال به علـم یـا بـه     زندگیشان ظاهر می
وانستیم از این اندیشه شایع ت کنند. اگرمی باره به آن نیاز پیدا می اند یک علومی نیاز نداشته

علـم و دانـایی بشـر اسـت و بـا      تکامل  از ايمرحلهو مشهور که علم و تکنوژي جدید 
شود و آدمی به هیچ چیز دیگر نیاز ندارد و همـه اقـوام و    وجود آن همه مسائل حل می

اند موانع تاریخی و بـیش از همـه    ها که نرسیده بایست به آن برسند و آن مردم جهان می
فنظر قهر و استیالي استعماري آنان را از راه باز داشته و از علم محروم کرده است، صـر 

یافتیم که در آغاز آشنایی اقوام غیرغربی با تجدد، علـم جدیـد در    به آسانی درمی 1کنیم،
                                                           

کردنـد و   شود که مردم آسیا و آفریقا و آمریکاي جنوبی چگونه در طلب علم سـعی و جهـد مـی    باید پژوهش - 1



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                             6

ـ ها و حتی در نظر مردم اروپاي شرقی و روسیه  ها و آفریقایی نظر آسیایی کـه   یش از آنب
خواستنی باشد، امري بیگانه و عجیب بوده است. این علم با طلب و اسـتقبال مـردم بـه    

ی نیکـ قـرین بـوده و وجهـه تک   ، بلکه چون با قدرت نظامی و سیاسـی  هاقطار جهان نرفت
از علم و در همه جا . در مصر و هند و چین و ایران ه است، مورد توجه قرار گرفتداشته

دست یافتن به قدرت یا حفـظ آن یافتنـد و   ضامن جدید از آن رو استقبال شد که آن را 
شد و گرنه علم از آن حیـث کـه علـم     البته راه تجدد هم بدون تحصیل علم گشوده نمی

است مورد عالقه نبود. شاید بگویند که مگر علوم فیزیک و بیولـوژي در کـانون اصـلی    
پیدایشش و در هیچ جاي دیگر مطلوب بالذات بوده است که در جهـان پـیش از تجـدد    
غیرغربی چنین باشد. این اشکال  درست و مهمی اسـت، امـا در آن سـوءتفاهم و مایـه     

مطلـوب  کننـده اسـت و    بزرگی نهفته است. علم جدید علـم کارسـاز و دگرگـون    اشتباه
بـه قصـد اسـتحباب و نیـل بـه فضـیلت آن را فـرا         بدون قصـد یـا  (یعنی بالذات نیست

کنندگی نداشته باشـد   کنند)، اگر اثر کارسازي و دگرگون گیرند و در آن پژوهش نمی نمی
به عبارت دیگر پژوهش علمی طرحی براي توجه و پرداختن به آن وجود ندارد.  یوجه

اي هرچند بسیار کوچک از جهان موجود و الحاق آن بـه   براي تصرف و تغییر در منطقه
اي  قلمرو قدرت انسانی است. سوءتفاهم احتمالی این است که بگویند پس علـم وسـیله  

کننـدگان آن را وسـیله تلقـی     براي ساختن و پرداختن چیزها و کارهاست و اگر اقتبـاس 
اند. براي رفع سوءتفاهم باید در معنی وسیله دقت شود. وسـیله   اند، در اشتباه نبوده دهکر

تر رسـیدن بـه مقصـد و مقصـودي      چیست؟ وسیله چیزي است که براي رسیدن یا آسان
شود و همواره با مقصد و مقصود تناسب دارد. ممکـن اسـت یـک     برگزیده و ساخته می

صود به کار رود. امـا در هـر صـورت چیـزي     وسیله براي رسیدن به چندین هدف و مق
است در دست ما و در خدمت مقاصد معین که اعتبارش نیز بستگی به مقصود و هـدف  

شـود. اکنـون    ها استفاده مـی  جاي معین دارند و در وقت معین از آن دارد. وسایل معموالً
م جدیـد،  ببینیم آیا علم و تکنولوژي واجد این اوصاف است. یعنی آیـا بنیانگـذاران علـ   

                                                                                                                                           
داشتند. تاکنون در این زمینه سیاسـی   ها را از تحصیل علم باز می هاي غالب به چه عنوان و با چه وسایلی آن قدرت

تاریخی کمتر پژوهش شده یا الاقل پژوهش معتبر و موثري سراغ نداریم.
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اند؟ آیـا علـم بـراي     علم را به قصد رسیدن به غرض و مقصودي بیرون از علم، بنا کرده
دانسـتند   دانشمندانی مثل گالیله و نیوتن و پاستور و حتی براي بیکن و دکـارت کـه مـی   

هـا علـم را بـه عنـوان      علم، علم قدرت و تصرف در موجودات است، وسیله بـود و آن 
کردند؟ خواست قدرت و اراده بـه   از آن توقع داشتند طلب میوسیله و براي فوائدي که 

ساز و پدید آمدن بشر سازنده و علم تکنولوژیـک همـراه و در تناسـب بـا      علم دگرگون
ها به وجود آمده باشد و علت دو امر دیگر باشد.  که در ابتدا یکی ازآن  یکدیگرند، نه این

داند کـه وسـیله ارزش ذاتـی نـدارد، امـا       برد، می سازد و به کار می کسی که وسیله را می
بینـد و علـم را وسـیله     دانشمندي که در راه علم و پژوهش است خود از علم جدا نمـی 

کرد. کارساز بودن علم  دانست صرفاً در مواقع نیاز به آن رو می داند و اگر وسیله می نمی
الاقل سـاحت  شود یا  به معنی وسیله بودنش نیست، بلکه با آن آدمی موجودي دیگر می

کند. به این اعتبار علم از وجود بشر جدیـد و جهـان    کارسازي در وجود او غلبه پیدا می
متجدد جدا نیست. انسان سازنده به علم تکنولوژیک نیاز دارد. پـس اشـکال نشـود کـه     

روند که نه شـرف ذاتـی دارد و نـه     مردمان در سراسر روي زمین چرا به دنبال علمی می
پنـداریم   تاریخی ماست و اگر آن را وسـیله مـی   جهانکنون جزئی از وسیله است. علم ا

در منـاطقی از جهـان   اکنون علم نشده است. جهان هنوز  جهانمان وجهش این است که
در جهان توسعه یافته نیـز   عجبا که تحقق نیافته وهنوز پیوستگی به علم و یگانگی با آن 

 هایی پدید آمده است.   در این پیوستگی خلل
بودن علم وقتـی پـیش آمـد کـه      توان گفت که توهم وسیله با توجه به این معنی می

صورت تکنیکی آن که نام تکنولوژي گرفت محصول علم دانسته شـد و ایـن تـوهم در    
شـناخت در   جهانی که علم را در سایه تکنیک و از طریق تکنولوژي و در تکنولوژي می

هم با وسیله دانستن علم یا الاقـل بـا    عداد مسلمات درآمد. طرح و تدوین سیاست علم
تصدیق تقدم علم بر تکنولوژي و ابتناء این بر آن ممکن و الزم شد. توجه کنـیم کـه در   

که سیصد سال از عمر علم جدید  بخش مرکزي جهان متجدد تا پایان قرن نوزدهم با این
علـم   ریزي پژوهش وجود نداشـت، زیـرا   گذشت چیزي به نام سیاست علم و برنامه می

اي عظیم در آبادي تجدد جاري بود. با پیشامد انتقال و انتشار قهري علم و  مثل رودخانه
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ریـزي بـراي    اقتصـادي، برنامـه   –تکنولوژي و به خصوص بـا طـرح توسـعه اجتمـاعی     
هـاي   هاي جدید ضرورت پیدا کرد. رقابت قدرت ها و بنیانگذاري هماهنگ کردن اقتباس

ریزي علم و تکنولوژي براي جهان توسـعه یافتـه را    امهنظامی و سیاسی نیز ضرورت برن
ریزي پژوهش به آغاز قرن بیسـتم بـاز    مسلم ساخت. تاریخ تدوین سیاست علم و برنامه

ریـزي پـیش    گردد. ظاهراً براي اولین بار در اتحاد جماهیر شوروي بود که فکر برنامه می
انی دوم در جهـان  آمد و پس از آن بـه تـدریج در سراسـر جهـان وبعـد از جنـگ جهـ       

یافته نیز منظور نظر مدیران و گردانندگان امور قرار گرفت. دو جنگ جهـانی ایـن    توسعه
هـم  تـوان سـاخت و    جهـان را مـی  هـم  معنی را به عیان ساخت که با علم تکنولوژیک 

توان نابود کرد و چون معلوم شد که علم عالوه بر قدرت سازندگی نیـروي تخریـب    می
وجـه اخالقـی نیـز پیـدا      پرداختن به علم له بودن علم تقویت شد ونیز دارد، فرض وسی

برداري بد نباید کرد و بهتر است کـه علـم    کرد و گفته شد که از این وسیله شریف بهره
که علم را براي  نیافته با این وسیله صلح و صالح و خیر بشر باقی بماند. در جهان توسعه

کـه بایـد    اواخر ندانستند و شاید هنوز هم چنـان دستیابی به تکنولوژي فرا گرفتند تا این 
ندانند که صرف علم آموختنی، گرچه مفید و الزم است، اما ضرورتاً راه بـه قـوام نظـام    

هاي صوري و تقلیدي، علـم و تکنولـوژي بـا     تکنولوژي ندارد و چه بسا که در پژوهش
شـود امـا اثـر     ه میهم بیگانه شوند. اکنون این معانی کم و بیش در همه جا گفته و نوشت

آن در تدوین سیاست علم ظاهر نشده است. دلیلش هـم ایـن اسـت کـه تـوهم امکـان       
هرگونه تصرف در علم و اعطاي هر شأن و صورت به آن و به کار بردن آن در هر راه و 

مانـد و در بهتـرین    براي هر مقصود چندان قوي است که ذات علم در نظرها پوشیده می
ا رو کردن به پژوهش هرچـه باشـد و بـا افـزایش رقـم بودجـه       پندارند که ب صورت می

شـود و بـا ایـن تلقـی مقالـه       پژوهش و تعداد مقاالت علمی راه پیشرفت علم پیموده می
 .میزان پیشرفت آن خواهد بودترین اصل سیاست علم و  شماري مهم

تا زمانی که ماهیت علـم و مقـام و شـأن تـاریخی آن شـناخته نشـود، تـدوین         -2
علم اساس و بنیاد ندارد. اما اکنون چون به حکم شهرت و پیـروي از رسـوم و    سیاست

تشریفات جهانی اتخاذ یک سیاست رسمی براي پژوهش ضرورت دارد، عجیب نیسـت  
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ها و کارها را برگزینند و از رسمی که در جهان رایـج   دردسرترین راه ترین و بی که آسان
در همه کشورها با یک مدل و میزان قابـل  است، پیروي کنند. اگر پیشرفت و رکود علم 

تشخیص بود این پیروي عیبی نداشت، اما وقتی چنـین نیسـت و مـثالً در یـک کشـور      
هاي اهمیت دارد و در کشـور دیگـر بایـد میـان      وسعت دایره پژوهش و کمیت پژوهش

هـاي سـنجش    هـا و میـزان   پژوهش و جریان توسعه جامع تناسب برقرار شـود... مـالك  
شود. در این تفاوت و اختالف چگونگی درك و طرح مسـائل   م متفاوت میپیشرفت عل

ها و تعلق خاطر پژوهشگران را نیـز   ها و اثرگذاري آن در جامعه و مناسب بودن پژوهش
باید در نظر داشت. اولین اصل عمومی در پژوهش پرهیز از تحکم و رعایت و مالحظـه  

زادي بلهوسی نیست. زیرا دانشـمندان  آزادي پژوهشگران در روکردن به علم است. این آ
. پژوهشگران وقتی آزادند که دلبستگی به علـم داشـته   کنندنمی در کار پژوهش بلهوسی

ها اولویت و تقدم دارد، بشناسند. به عبـارت دیگـر    باشند و مسائلی را که پژوهش در آن
آزادي در پژوهش موقوف بـه ایـن اسـت کـه پژوهشـگر از درون خـود را موظـف بـه         

که آن را به عنوان وظیفه اداري و شغلی انجام دهد و این امر وقتـی   وهش بداند نه اینپژ
شود که میان درون دانشمند و برون او یعنی جامعه و نظم آن تعادل و تناسـبی   محقق می

وجود داشته باشد. با این آزادي دشواریاب است که زمینه مشـارکت در علـم جهـانی و    
شـود. پیـروي تـوأم بـا تأمـل از       موقع تاریخی فراهم می تدوین سیاست علم متناسب با

هاي جهانی هم احیاناً امري ضروري و مفید است. در این صورت بایـد   موازین و مالك
پرسید که جهان علم قواعد سیاست پژوهش را از کجـا آورده اسـت و آیـا ایـن قواعـد      

ها پیـروي   از آن چندان کلیت دارد که همه اهل دانش در هر جاي جهان و در همه علوم
کنند. در حدود چهل سال پیش وقتی ایـن نکتـه را از یکـی از نامـداران اهـل پـژوهش       

اعتنایی پاسخ داد که باید از رسم و راه عقالي عالم پیروي کرد. من چیـزي   پرسیدم با بی
نگفتم، اما فکر کردم که چرا ما نکوشیم که در زمره عقالي عالم باشیم تا الزم نباشد کـه  

استعفاي از تفکر را با اظهار سخنان شبه حکمت بپوشانیم و معاف کردن عقل را  عجز و
کنـیم و در عـین    ایـم و فکـر مـی    تعقل یا پیروي از عقل بینگاریم. اکنون آیا فکـر کـرده  

تجربـی و مخصوصـاً در علـوم     –دانیم که در مهندسی و علـوم ریاضـی    خودآگاهی می



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                             10

اي بایـد   ز داریـم و چگونـه در هـر حـوزه    هـایی نیـا   انسانی و اجتماعی به چه پـژوهش 
ها را سامان دهیم و ارزیابی کنیم و آیا میان جامعه و اقتصاد و سیاسـت و نظـام    پژوهش

 علم پژوهش نسبت و تناسبی هست؟
آورنـد (اگـر    گذاري علم معموالً تفاوت میان علـوم را در نظـر نمـی    در سیاست -3

پزشکی در توسعه علـم و اقتصـاد    هاي پزشکی وضعی کم و بیش ممتاز دارد و پژوهش
کارساز بوده است از آن روست که پزشک پژوهشگر معموالً با بیمار و در محـیط  کشور 

کند و کمتر گرفتـار پرسشـهاي صـوري و مسـائل      و شرایط بیماري و درمان زندگی می
شود) و شاید تفاوتی قائل نباشـند و حتـی الزم نداننـد کـه بـه ایـن تفـاوت         انتزاعی می

شند یا خبري از آن از جایی به دست آورند. پس طبیعـی اسـت کـه در تـدوین یـا      بیندی
پذیرش قواعد سیاست علم بعضی از علوم را به چیزي نگیرنـد و تـابع قواعـدي کـه در     

شود قرار دهند. از ارجاع آغاز کنیم کـه در سیاسـت علـم     ها پیروي می علوم دیگر از آن
ر ارزیابی کتب و مقاالت باید به مراجع و منابع شود. پیداست که د بیشتر بر آن تأکید می

کنــد بایــد از  اي از علــم پــژوهش مــی اهمیــت داده شــود. هــرکس در حــوزه و منطقــه
ها و مخصوصاً بـا اسـتناد    هاي مهم آن حوزه باخبر باشد و احیاناً با رجوع به آن پژوهش

ژوهشی به طـور کلـی   که مقاله و اثر پ به اطالعات دقیق راه پژوهش را ادامه دهد. در این
باید متکی به مراجع و منابع و اطالعات و آمارهاي معتبر باشد تردید نیست، امـا گـاهی   

کنند و کاري به این ندارند که در کجا بـه چـه مرجعـی     قضیه را صوري صرف تلقی می
کند باید بگوید که خبـر را   باید استناد شود. یک محدث یا مورخ وقتی خبري را نقل می

دهـد،   ده یا از که شنیده است یا پژوهشگري که راهی را در پژوهش ادامه مـی در کجا دی
هاي سابق با تکیه بر اطالعات دقیق کار خود را انجام دهـد. تفصـیل    باید با نقد پژوهش

تـوان یافـت.    هاي پژوهش نوشته شده است، مـی  این معنی را در کتبی که درباره تکنیک
هرستی طوالنی از منابع و مأخذ داشـته باشـد بـه جـا     هذا این توقع که هر مقاله باید ف مع

نیست. از گالیله و کپرنیک و نیوتن و الوازیه و فـارابی و رازي و ابـن سـینا و کانـت و     
انـد   هـا وقتـی چیـزي را کـه خـود یافتـه       کند و آن فرگه کسی مأخذ و مرجع مطالبه نمی

هـا و   وتن بـه آزمـایش  گوینـد گالیلـه و نیـ    گویند به کجا و چگونه ارجاع بدهند. مـی  می
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هـا و محاسـبات معمـوالً     کردند. این درست است. اما آزمایش محاسبات خود استناد می
ها که بگذریم  که صرف مأخذ و مرجع باشد. از این جزء پژوهش یا عین آن است نه این

در تفکر و در مقام استدالل ذکر مرجع وجهی ندارد و علم هم وقتی مـرز را پشـت سـر    
شـود   هاي رایج الزام می ند به مرجع موجود در سابق نیست. اگردر ارزیابیگذارد مست می

نویسد باید متکی و مستند به مراجع متعـدد   اي از علم هرچه می که هرکس در هر حوزه
اش این اسـت کـه از انتحـال و سـرقت علمـی        و مشهور و معتبر باشد، یک وجه عمده

کـه در   پـیش آمـده اسـت. چنـان     جلوگیري شود. در مورد ترجمه هم سـوءتفاهم بـدي  
هاي  ها ترجمه جاي ناچیزي دارد وجه آن هم این است که ترجمه کتاب ارزیابی دانشگاه

تجربی و مهندسی و حتی پزشکی کار دشواري نیست. پس کسـانی کـه    –علوم ریاضی 
 ها باید توجه کنند کـه  دانند در ارزیابی خود بر خطا نیستند. اما آن مقدار می ترجمه را بی

آمریکـایی   –هـایی از کتـب اروپـایی     ها، ترجمه نه چندان دقیق گزیـده  اوالً بیشتر تالیف
که اهل قلم و ترجمـه   يدانشمندبراي  علمی تخصصیاست. ثانیاً اگر ترجمه یک کتاب 

حتـی اگـر    و ادبیات هاي فلسفه و علوم انسانی هم نیست مشکل نباشد، مترجمان کتاب
هر دو زبان متن اصلی و ترجمه را هـم خـوب بداننـد، بـه دشـواري از عهـده ترجمـه        

ها و مقاالت مهندسـی و علـوم دقیقـه کـاري آسـان اسـت،        آیند. اگر ترجمه کتاب برمی
ترجمه ادبیات و فلسفه و علوم انسانی نه فقط بسیار دشوار است، بلکه ممکن اسـت بـه   

که متقدمان ترجمـه را   مؤدي شود. اینان باً به آشوب در زو احیانپدید آمدن آثاري بدیع 
دانستند کـه وقتـی یـک اثـر بـزرگ       اند، بلکه می اند قصد تقبیح آن نداشته خیانت دانسته

کنـد. (اگـر در اهمیـت     شود در وطن جدید خود معنا و مقامی دیگر پیدا مـی  ترجمه می
یان را به آلمانی برگردانـد  ترجمه شک دارید به کاري که لوتر کرد و کتاب مقدس مسیح

بیندیشید. این ترجمه منشأ تحولی بزرگ در روح و اندیشه اروپایی شد). در ترجمه آثار 
علمی، زبان، زبان محدود و صرف وسیله براي ترجمه است، اما در ترجمه آثار فکري و 

ده گیرد. اگـر اثـر ترجمـه شـ     فرهنگی با ورود معانی و مفاهیم تازه، زبان جانی دیگر می
زبان خاص دارد چه بسا که در زبان ترجمه هم صورتی از آن زبان انعکاس یابد. اگر به 
این معانی اصالً توجه نکرده باشیم و بخواهیم در مورد ترجمه و اهمیت آن حکم کنـیم  
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د یاساس خواهد بود و اگر دستورالعمل بر مبناي آن صادر شود شا پیداست که حکم، بی
تر و دردسرسازتر این اسـت کـه دانشـجویان     اشد. مشکل بزرگاثر سوء و منفی داشته ب

داوطلب دکتري باید بخشی از رساله دکتري خود را چاپ کنند و نام استاد راهنما را بـه  
هـاي   عنوان شریک در پژوهش و تهیه مقاله بیاورند. شاید این دسـتورالعمل در دانشـگاه  

شد و هیچ محظوري پدید نیاورد. هاي علوم مناسب و قابل اجرا با صنعتی و در دانشکده
هاي علوم انسانی و اجتماعی و به خصوص در فلسفه هیچ وجهـی نـدارد و    اما در رشته

اگر اجرا شود چه بسا که منشاء سوءتفاهم و پریشانی شود. توضیح مطلب این است کـه  
رعایـت روش شـرط عمـده طـی راه     مخصوصاً علوم دقیقه علم بطور کلی و در اگر در 

به انجام رساندن آن است در علوم انسـانی و در فلسـفه، همـواره وجهـی از     پژوهش و 
رعایـت قواعـد   بـا صـرف   درك پیشین و فهم خاصی از مبادي و مسائل وجود دارد که 

کـه از  تواند بـه دانشـجویش بگویـد     در فلسفه استاد راهنما نمیشود. حاصل نمیروش 
-نمـی و به این مبانی نظر دارم تـو   چون من بر این نظرمکدام مبادي آغاز کند یا بگوید 

توانـد بکنـد ایـن اسـت کـه بگویـد        مبناي دیگر داشته باشی. او تنها کاري که میتوانی 
داوطلب باید از عهده دفاع از رأي و نظر خود برآید و اگـر او در نظـر داوران از عهـده    

م کـه  برآمد، اثر و نوشته او را باید به عنوان تحقیـق یـا پـژوهش پـذیرفت. فـرض کنـی      
دانشجویی نظر کانت درباره علم و فهم را پذیرفته باشد و در جستجوي شواهد و دالیل 
براي اثبات نظر خود و رد آراء مخالف، پژوهش کافی کرده باشد. استاد هرچنـد کـه بـا    
نظر او موافق نباشد باید سعی و کوشش و دستاورد او را به عنوان پژوهش بپذیرد، حتی 

افق نباشد. در این صورت وقتی دانشجو مقالـه خـود را بـه نـام     اگر با رأي و نظرش مو
کند در حقیقـت رأي و نظـري را بـه او نسـبت داده اسـت کـه از آن او        استاد چاپ می

تواند آثار بزرگان فلسفه را تحقیقی و مهم تلقی کند و بـا   اي می نیست. هر فلسفه خوانده
نان نباشد. در علوم اجتماعی نیز همـه  ها را بخواند، اما در نظر شریک آ عالقه و تأمل آن

هـاي اخیـر    گیرند. در سـال  ها و آمارهاي مشابه نتایج متفاوت می دانشمندان حتی از داده
هاي ادبی و تاریخی منتشر شده است کـه ممکـن اسـت در نظـر ادیبـان و       بعضی کتاب

مورخان قابل ستایش باشـد. امـا همـین ستایشـگران چـه بسـا کـه بـا مبـادي و نتـایج           
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کـه اسـتاد و دانشـجو بایـد نامشـان را بـاالي مقالـه         ویسندگان موافق نباشند. پس ایـن ن
مستخرج از رساله دکتري بگذارند، الاقل درفلسفه و علم سیاسـت و تعلـیم و تربیـت و    

بینانه نیست و شاید  شناسی و... سنجیده و اندیشیده  و واقع شناسی و انسان تاریخ و زبان
هاي علوم باشد. البته تمایل تاریخی این است که مثال علـم را   توجهی به تفاوت نشانه بی

ها را با آن قیاس کنند و هر حکمـی را کـه در بـاب آن     ترین علم بدانند و همه علم دقیق
اند تعمیم دهند و در مورد علوم دیگر صادق بداننـد. از قـرن هیجـدهم تـا ایـن       پذیرفته

دانسـت   نت که فیزیک را مثـال علـم مـی   فیزیک بوده است، اما کا علم جدیداواخر مثال 
توانند و باید به فیزیک تحویل شـوند، بـه خصـوص کـه در      گفت که همه علوم می نمی

کـه انیشـتین هرگـز     هاي اساسی دارند چنـان  فیزیک هم دانشمندان بزرگ با هم اختالف
 هایزنبرگ را نپذیرفت.» نفی موجبیت«

کند در همه مسـائل و   ش میهر کس دانشمند است و در یک رشته علمی پژوه -4
موارد، عالم و صاحب نظر نیست و ضرورتاً از سیاست علم و قواعد آن خبر نـدارد و از  

بینیم علم در طی قرون هفـدهم   آید. وقتی می هاي مناسب برنمی عهده وضع دستورالعمل
تا بیستم بدون نظارت و برنامه و به نحو طبیعی بسط یافته و سیاست علم خیلـی دیـر و   

توانیم بگوییم که راه پیشرفت علـم را سیاسـت علـم     قرن بیستم طرح شده است، می در
نگشوده و همواره نکرده است بلکه، طرح سیاست علم را باید به پدید آمدن مشـکل در  
راه بسط و انتشار علم و تکنولوژي متعلق دانست. به عبارت دیگر علـم در طـی مـدتی    

بدون سیاست علم بسط یافته و اگر این بسـط بـه    نیاز به برنامه و بیش از سیصد سال بی
توانست دوام یابد به سیاست علم نیازي نبود. پس پدیـد آمـدن    نحو منظم و متناسب می

 سیاست علم نشانه ترقی و پیشرفت نیست، بلکه شاید بر اثر دشوار شدن راه بوده باشد.
علم همزمان پدیـد  این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که سیاست علم وفلسفه  -5

ت علم هـم احسـاس   سآمدند. یعنی وقتی پرسش از چیستی علم به میان آمد نیاز به سیا
شد و البته این سیاست از ابتدا مؤسس بر فلسفه علم بود و هنـوز هـم ایـن دو بـه هـم      

مسـمایی بـیش    اند. در جایی که این همبستگی وجود ندارد. سیاست علـم نـام بـی    بسته
گونـه   شود تقلیدي و انتزاعی اسـت و منشـأ هـیچ    ه نام آن بیان مینیست و قواعدي که ب
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 شود. براي تدوین سیاست علم باید: راهیابی و کارسازي نمی
 اوصاف اصلی و ضروري علم را شناخت و با تاریخ آن آشنایی داشت. -1
شود آشـنا بـود و مخصوصـاً     با جامعه و فرهنگی که نهال علم در آن کاشته می -2

 به علم و توانایی جذب و کاربرد آن را دانست.نیاز جامعه 
 ها با یکدیگر و با جامعه آگاه بود. از نسبت علوم با تاریخ و تناسب آن -3
ــاعی    -4 ــعه اجتم ــا توس ــم ب ــه عل ــه داشــت ک اقتصــادي تناســب دارد و  –توج
گیرد براي یافتن پاسـخ مسـائل انتزاعـی نیسـت و گـزارش       هایی که صورت می پژوهش

. بلکه جایی در نظام موجـود زنـدگی   نیست صرفا نظرياي از قضایاي مجموعهپژوهش 
هـذا   کند. مـع میهاي آن کمک  ریزي و به راهگشایی توسعه و طرح و اجراي برنامه دارد

ها را تابع مالحظات سیاسـی و در خـدمت    نه دانشمند را باید محدود کرد و نه پژوهش
رت ممکـن اسـت نظـام علـم     هاي خاص قـرار داد. کـه در ایـن صـو     توسعه تکنولوژي

 تناسب و بداندام و بدقواره شود. بی
مخصوصاً این نکته دشوار را باید در نظر داشت که علم گرچه مالزمه ذاتـی بـا    -5
هاي سیاسی ندارد، اما دانش در ذات خود آزاد است. درست است که در زمان مـا   آزادي

شـود و اگـر    غل نمـی آموزش و پژوهش به شغل مبدل شده است، اما علم منحـل در شـ  
تواند به اقتضـاي   بشود رکود و افسردگی در آن راه می یابد. به عبارت دیگر دانشمند می

شود بپردازد به شرط  هاي مفید در مسائلی که به او پیشنهاد می شغلی که دارد به پژوهش
که کار پژوهش براي او در حکم رفع تکلیف و صـرف اداي وظیفـه اداري و شـغلی     این

 نباشد.
شـود و   مسائل علم قاعدتاً و در اصل در جامعه دانش و دانشمندان مطـرح مـی   -6

پردازنـد، امـا در جهـان     دانشمندان با آزادي و تعلق خاطر به پژوهش به مسائل علم مـی 
حفظ ظاهر براثر مالحظه کنونی حتی در جاهایی که علم نظام و قوام ندارد ممکن است 

پژوهش هم جایی پیدا کند. این وضع اگر  ،پیشرفت و آبروداري و عقب نیفتادن از قافله
با مقتضیات توسعه کشور سازگار و متناسب باشد، ممکن اسـت کـه بـه پیشـرفت علـم      

هـاي   گـذرد. در دهـه   مودي شود. اما گاهی نیز از حد تشریفات و تفنن و تکرار در نمی
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رفی قابـل  مصـ  –اخیر با پیشامد جهانی شدن، علم به اطالعات علمی و کاالي تولیـدي  
خرید و فروش مبدل شده و ناگزیر باید از سیاست جهانی علم پیروي کند. ایـن وضـع   

شناسـیم و   که باید حقیقت آن را نمـی  حاصل گشتی در تاریخ تجدد است که هنوز چنان
بینی کنیم. با ایـن وضـع نـاگزیر بایـد بـه       توانیم پیش قهراً نتایج آن را هم به درستی نمی

اقب تحوالت آن بود و شاید الزم باشد که اقتضاهاي این وضع هـم  نحوي کنار آمد و مر
چـه در   رعایت شود مهم این است که  امر بر ما مشـتبه نشـود و از درك و شـناخت آن   

دهد منصـرف نشـویم و هرچـه را کـه پـیش       جهان و تاریخ روي داده است و روي می
 اي از کمال ندانیم. آید مرحله می

که سیاست علم و پژوهش باید متناسب بـا وضـع علـم     و باالخره نکته آخر این -7
ترین سیاسـت وجـود داشـته باشـد در جـاي       در هر کشور باشد. بنابراین حتی اگر کامل

ترین است. سیاست علم را باید صاحبنظران هر کشور با توجـه بـه شـرایط و     خود کامل
 هاي خود تدوین کنند. امکان
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 سنت، مدرنیته و پسا مدرن

 
 دکتر غالمعباس توسلی

 
موضوع تجدد در چند دهه اخیر در محافل فکري و نزد دانشمندان علوم اجتمـاعی  

نظران در سطح جهانی به صور مختلفی مطرح شده و مورد بازنگري و بازبینی  و صاحب
توان از کارهاي هابرماس دانشـمند آلمـانی از    مکرر قرار گرفته است، به عنوان نمونه می

» گفتمـان فلسـفی در بـاب مدرنیتـه    «عنـوان  هـایش کـه زیـر     جمله مجموعه سـخنرانی 
(Phiosophical Discourse of Modernity)   منتشر شده است و نیز کارهاي آنتـونی

معنـاي  «شناس بریتانیایی که در آثار مختلفی از جمله پیامدهاي مـدرنیت و   گیدنز جامعه
ربـه  تج«ال بـرمن در  شـ موضوع را به کرات مطرح کرده است. همچنـین از مار » مدرنیته
ها فهرست طوالنی را تشـکیل خواهـد داد،    و کسان دیگري که ذکر نام همه آن» مدرنیته

توان یاد کرد. در حقیقت مدرنیته روح عصر حاضر از همان ابتـداي قـرن هجـدهم و     می
ز و بـه  بحتی قبل از آن با توجه خاص صاحب نظرانی همچون روسوو مونتسکیو و هـا 

المعارف نویسان همچـون دیـدرو و داالمبـر و نویسـندگان دیگـر ماننـد        خصوص دائره
بالزاك وامیل زوال و بودلر و فیلسوفانی همچـون هگـل و کانـت مـورد توجـه و حتـی       
اعجاب خود اروپاییان قرار گرفت و هـدف از طـرح و بررسـی و تجزیـه و تحلیـل آن      

رت پاینـدگی و پاسـخگویی آن بـه    درك کلیت و یکپارچگی روح عصـر حاضـر و قـد   
ناپذیر بشري در حال و آینده بود، قـدر   مسائل حاد جهانی و نیازهاي روزافزون و سیري

هـاي   مسلم مدرنیته اروپا را باید یک پدیده بنیـادین دانسـت و آن را در ذات دگرگـونی   
عمیقی که در پایان قرون وسطی و آغاز رنسانس و تحوالت همه جانبـه کـه در پـی آن    

پذیر نیست. بلکـه   وجو کرد این یک پدیده تقلیدي و گذرا و بازگشت آمده است، جست
هـا و نحـوه تلقـی از     ها و بینش رو شدن زندگی و افکار و اندیشهو  نوعی جهش و زیر

جهان و انسان بود، که ابعاد گوناگون ان قابل شمارش نیست، این حرکـت، قلمروهـا را   
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صنعتی، علمی، ادبی و هنري... به سرعت فرا گرفت.   ،فرهنگی  اقتصادي،  اعم از سیاسی،
اما هرچند پدیده هاي پیوسته به مدرنیته در جزئیات متکثر و متلون است، لیکن مدرنیتـه  

اي آن را تعریـف   در گوهر خود یگانه و انتزاعی است، به همین لحاظ هر کس به گونـه 
توجه و تعلـق خـاطر نشـان     رسد کرده به بعد خاصی که به نظر مسلط بر سایر ابعاد می

داري و طبقـاتی شـدن    که مارکس توجه اصلی را به وجود تولید سرمایه داده است. چنان
و و تقسـیم کـار    (Industrialisme)جامعه معطوف داشته و دورکـیم. بـه صـنعتگرایی    

و بورکراسی در جامعه مدرن توجه و تاکید  (Rationalization)عقالنیت  بر بروماکس
را شـاخص   (Positivisme)اثبـاتی   شـناخت کـه اگوسـت کنـت     در حـالی  کرده است،

برجسته عصر جدید دانسـته اسـت و گیـدنز بـه سـه وجـه دگرگـونی زمـان و مکـان،          
سنتی) و اعتماد (که در رابطه نزدیک با مخـاطره مفهـوم    يجداافتادگی (انقطاع با نهادها

اله مفـاهیم مدرنیتـه کـه در    شود) التفات خاصی داشته است. هابرماس نیز در مق واقع می
بـه چـاپ رسـیده آن را در کـارزاري میـان      » جهـانی شـدن و آینـده دموکراسـی    «کتاب 
کند و معتقد است که مدرنیتـه خـود را در مقابلـه بـا      ها جستجو می ها و جدیدي قدیمی

کوشد براي خود دستاویزي در عقل بجوید... بنابراین مدرنیته بـا   کند و می سنت فهم می
  هاي اخالقـی،  ها و همچنین با آرمان ی نظري یا با نگرش انتقادي به تمام سنتخودآگاه

 ).1شود ( استقالل و خودشکوفایی مشخص می
پرتحـرك، پـرزرق و بـرق، دمـوکرات و       ي زیبـا،  اما و هزار اما که ما تنها با چهـره 

د را پربرکت مدرنیته سروکار نداریم بلکه از همان قرن هجدهم که روسو ادعا نامـه خـو  
براي آکادمی علوم دیژون صادر کرد و برنده جایزه شـد،  » هاي تمدن جدید مفسده«علیه 

آن را » نیمـه دیگـر  «هایی از مدرنیته سروکار داریم که  ها و تعریف تا به امروز با توصیف
اند و مـا   هاي آن را به یاد انتقاد گرفته سامانی ها و بی موزونینابه معرض نمایش گذاشته، 

ز قرن نوزدهم تا قرن بیستم و حتی بیست و یکـم بـه شـکل روزافزونـی شـاهد      آن را ا
رسیم کـه دیگـر    که به فرجامی ویرانگر از مدرنیته به نام پست مدرنیسم می هستیم، تا آن

خوانـد. مارشـال    شود و به اصطالح ما فاتحه آن را می هیچ مفري براي مدرنیته قائل نمی
ه آن را بـه خـوبی بـه تصـویر کشـیده اسـت. او در       این چهر» تجربه مدرنیته«بر من در 
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 نویسد: دیباچه کتاب خود می
بخشد، اما این وحـدتی معمـاوار    توان گفت مدرنیته کل نوع بشر را وحدت می می«

آمیز است. وحدتی مبتنی بـر تفرقـه، ایـن وحـدت همـه را بـه درون گـرداب         و تناقض
ه و تناقض، ابهام و عذاب؛ مدرن گرداب مبارز» افکند. فروپاشی و تجدید حیات شهر می

چـه سـخت و    هـر آن «بودن عین تعلق داشتن به جهانی است که در آن به قول مـارکس  
این احساس سرچشمه شـمار زیـادي از   )» 2رود ( شود و به هوا می استوار است دود می

هاي نوستالژیک و دلتنگی براي بهشت گمشده، ما قبل مدرن بـوده اسـت یعنـی     اسطوره
 زگشت به قرون وسطی که: آرزوي با

 مرحمت فرموده ما را مس کنید. –ایم  از طال گشتن پشیمان گشته
گذرانـد   را از نظر می یهاي فراوان آوردها و نابسامانی بر من در تجربه مدرنیته دست

 !اي، همچون فاوست گوته (تـراژدي و توسـعه   که هر کدام را در تمثیلی ادبی یا اسطوره
کند) سرمایه مارکس کـه تصـویري گویـا از نظـام      من آن روحم که همه چیز را نفی می

گوید: از پـی تولـد مکانیزاسـیون و صـنعت      کشی و بردگی مدرن است. مارکس می بهره
افکن جاري شد که در شدت و گسترش مثل بهمن بود، همه مرزها و  مدرن، سیلی بنیان

نائی و تاریکی را در هم شکست، سـرمایه  حدود اخالقی و طبیعی، سنی و جنسی، روش
هـا متوالیـا بـاز     بحـران «نویسـد:   جلد اول) و باز می ،پیروزیش را جشن گرفت. (سرمایه

آمیزتـر مـورد شـک و تردیـد قـرار       گردند و کل جامعه بورژوایی را هـر بـار تهدیـد    می
داري را فلـج   اي سرمایه ها به طریق فزاینده مارکس معتقد است که این بحران»... دهند می
 سازند. کنند و دست آخر نابود می می

اشپنگلر نیز دوران مدرنیته و عصر جدید اروپا را پس از تولد و رشد آن، اکنون در 
» مدرنیسـم در خیابـان  «داند که سرانجام به مرگ آن خواهد انجامید.  سراشیبی سقوط می

درنیتـه آن جنبـه گـذرا،    منظور مـن از م «نویسد:  می» نقاش زندگی مدرن«بودلر در مقاله 
 »ث و تصادفی است آن نیمه هنر که نیمه دیگرش جاودان والیتغیر است.دحا

پترزبورك، مدرنیسم و توسعه نیافتگی، چهره دیگـري از مدرنیتـه را در آغـاز قـرن     
هاي بزرگ جهانی، قرن فاشیسم و نازیسم و استالینیسـیم: بـه نمـایش     بیستم، قرن جنگ
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هاي چند دودکشه محاصره شده است هر روز  اي از کارخانه لقهگذارد پترزبورك با ح می
شـود و محـالت حومـه شـهر      هـا جـاري مـی    صبح سیالبی چند هزار نفره به سـوي آن 

نظمی و آشـوبی هولنـاك بـر همـه      روند. در آن زمان بی جملگی در این سیالب فرو می
. در میـان آنـان هفـت    هایی وراج و ریاکار شده بودند ها حاکم بود. کارگران آدم کارخانه

 ).4شد همراه با چیزهاي دیگر ( تیرهاي مارك برامتیک دست به دست می
 باالخره نکاتی پیرامون آثار مدرنیسم در شهر نیویورك.

اسـت. جـائی کـه     (Ego)نیویورك شهري متعلق به این کره زمین... پایتخت نفس 
و احیـاي جهـان    ال بـراي ابـداع، تخریـب    علم، هنر و صور جنون تحـت شـرایط ایـده   

 کنند. پدیدارها با هم رقابت می
اش  بندي نشده است. نظریـه منهتنیسـم کـه برنامـه     اي صورت منهتن محصول نظریه

چیزي نیست مگر وجود داشتن در جهانی تماماً مصنوع دست آدمی و زیسـتن در بطـن   
ل اي براي تولید و تجارب ساخت دسـت انسـان بـد    افسانه و خیال. کل شهر به کارخانه

 گشته جایی که دیگر نه واقعیتی در کار بود نه طبیعتی...
از میان تصاویر و نمادهاي بسیاري که نیویـورك بـه فرهنـگ مـدرن     «در یک کلمه 

هاي اخیر تصـویري از ویرانـی و تبـاهی     ها در سال اهدا کرده است یکی از بارزترین آن
ی بـراي جمیـع   لقب یـا اسـم رمـزي بـین المللـ      (Bronx)مدرن است. محله برونکس 

ي ما بدل گشته است. مواد مخدر، گانگستر، حریـق  ا هاي شهري تراکم یافته دورهکابوس
دان و برهـوت   ءقصد، هزاران ساختمان متروکه و محالتی کـه بـه زبالـه     عمدي، قتل، سو

اند، صـدها هـزار راننـده هـر روز هنگـام عبـور از آزاد راه        انباشته از آجرپاره بدل گشته
گـذرد. سرنوشـت هولنـاك محلـه      که درست از مرکز ایـن منطقـه مـی    کروس برونکس

 )..5کنند هرچند احتماالً از درك آن عاجزند ( را تجربه می (Bronx)برونکس 
مارشال بـرمن را بـراي پایـان    » تجربه مدرنیته«اي از چکیده کتاب  و در پایان قطعه

زندگی سرشـار از معنـا    آورم: مدرن بودن یعنی زیستن یک دادن به تناقضات مدرنیته می
هاي بورکراتیک عظیمی کـه   ، مدرن بودن یعنی اسیر شدن در چنگ سازمانآمیزو تناقض

ها هسـتند... بـراي    ها و جان ب همه اجتماعات ارزشیقادر به کنترل و غالباً قادر به تخر
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کـار بـود. مهیـاي تحقـق امکانـات جدیـد در        مدرن بودن باید هم انقالبی و هم محافظه
تجربه و حادثه و ماجرا، هراسان در آن اعماق نهیلیسـتی کـه فرجـام بسـیاري از     عرصه 

جویاي آفرینش و درآویختن به امـري واقعـی آن    و هاي مدرن است، مشتاق ماجراجوئی
 »رود شود و به هوا می همه چیز دود می«هم زمانی که 

پایانی متصور  اگر بخواهیم نقد تجدد را به پایانی نزدیک کنیم (که البته هرگز چنین
) او هـم داسـتان شـویم کـه ضـمن      6» (نقـد مدرنیتـه  «نیست) باید با آلن تورن و کتاب 

پذیرفتن همه نقدهایی که در غرب از مدرنیته شده کتاب خود را، با فصـلی زیـر عنـوان    
 کند: گیري می خروج از تجدد (شاید با عالمت سوال) چنین تلخیص و نتیجه

ه شدن جامعه صنعتی بر فکرها مستولی شـد. جـدال   اندیشه تجدد در آستانه ساخت«
با گذشته، با حکومت پیشین و عقاید دینی، و اعتقاد مطلق بـه عقـل بـه تصـویر جامعـه      

بخشید که وقتی تجربه به جاي امید نشست، وقتـی جامعـه    مدرن هیبت و هماهنگی می
 .»هایش تبدیل شد. این هیبت ناپدید شد متجدد به یک واقعیت با تمام ویژگی

تاریخ تجدد تاریخ ظهور کنشگران اجتماعی و فرهنگی اسـت  «کند که:  و اضافه می
دارنـد.   که به تدریج از ایمان به تجدد به عنـوان تعریـف خـوب ملمـوس دسـت برمـی      

روشنفکران به تبـع نیچـه و فرویـد اولـین کسـانی بودنـد کـه تجـدد را رهـا کردنـد و           
دوستان فرانکفورتی او تا میشـل فوکـو    پرنفوذترین جریان فکري مدرن از هورکهایمر و

اي کـه آنـان بـه     انتقاد از تجدد را به جایی رساندند که سرانجام روشنفکران را در جامعه
خواندند منزوي کرد و کنشـگران نوسـازي در ملـت، بنگـاه      اي می تعریض، جامعه توده
ـ   اقتصادي و مصرف ورن در کننده خالصه شدند (همان، فصل سوم)؛ به هر تأویل، آلـن ت
کنـد   جا با بسیاري از انتقادهاي کالسیک نسبت به تجدد همراهی می عین حال که در این

دهـد، امـا ضـد     آن را مـورد بررسـی قـرار مـی     يهـا  انگاري ها و ساده ها، افراط و تناقض
کنـد. بسـیاري از    نوگرایی از نوع مکتب فرانکفورت را نیز بـا قـدرت نقـد و انکـار مـی     

پـذیرد و مسـائل و مشـکالتی را کـه از آن       شده است مـی وارد جدد انتقاداتی را که به ت
شناسد، اما معتقد است که نقد مدرنیته جز تالشـی بـراي    ناشی شده است به رسمیت می

تواند باشد به تعبیر دیگر، مدرنیته جایگزین ندارد و تصور چیزي کـه بـر    اصالح آن نمی
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شناسـی آن   ن تالش مستمري براي آسـیب توا بینانه نیست، اما می جاي آن قرار گیرد واقع
بحـران  «به خرج داد (مقدمه همان کتاب) لذا او مانند هابرماس هرگز مدرنیته را بـه نـام   

بـرد بلکـه ماننـد گیـدنز بـه       ) زیر سوال نمـی 7» (داري مدرن مشروعیت و دولت سرمایه
 داند. پذیر می نهد و آن را اصالح  گردن می »مدرنیته ناتمام«

بازبینی انبوه آثاري که از ابتداي قرن هفـدهم تـا بـه امـروز در نقـد و       با مراجعه و
شده و موارد انـدکی از  منتشر ن غربی راتنقید از مدرنیته به وسیله متفکرین و صاحب نظ

آن را مورد اشارت قرار دادیم؛ مشخص است که اوالً، مدرنیته حتی در نزد کسانی که از 
مند شده  ي و معنوي (آزادي، دانش، فرهنگ) بهرهحد و حساب آن اعم از ماد مزایاي بی

ال نیسـت و همـراه بـا مزایـا و      شوند، امري مطلق و ذاتاً خوب و یـک نظـام ایـده    و می
هاي فراوانی نیز بـه همـراه آورده    مسائل و مشکالت و گرفتاري لز آوردهایی چند دست

ز مدرنیتـه را امـري   اند و عبور ا که برخی تا سر حد رد کامل آن پیش رفته است تا جائی
انـد کـه البتـه گـویی      ناپذیر دانسته، عصر پسـت مدرنیسـم را نویـد داده    قطعی و اجتناب

 )8چندي است آغاز شده اما هنوز تحقق نیافته است.(
قدر مسلم ایرانیان به طور خاص و مسلمانان به طور عـام از حـدود دو قـرن قبـل     

هـا در   نسبت به مسئله مدرنیته و تحوالت عصر جدید و اهمیت و تاثیر آن بر زندگی آن
هـاي   این سوي جهان آگاهی (هرچند نـاقص و ابتـدایی) پیـدا کردنـد و بعضـاً واکـنش      

ي آن متوجـه امـور نظـامی     دند که عمـده شماري به عمل آور محدود و اقدامات انگشت
براي مقابله با تهاجمات جدید و فشارهایی بود که نه فقط از سوي استعمارگران غربـی،  

شـد. کشـورهاي    ) به ایران اعمـال مـی  هیبلکه در مورد ایران سوي همسایه شمالی (روس
نقـاط   ازدیگر و کشورهاي شمال آفریقا با تصرف بعضی عراق اسالمی نیز مانند مصر و 

زیـر فشـارهاي شـدید    را ناپلئون اغلب این کشورها  به استعمار فرانسه درآمدخاورمیانه 
قرار داد. طبیعی است که این توجه و آگاهی به تدریج گسترش و اهمیت بیشـتري پیـدا   

شـاه، کـه ضـرب آهنـگ ایـن       میرزا، ولیعهـد فتحعلـی    کند و اقداماتی از سوي عباس می
ران و روس تا مغز استخوان حس کرده بود، به عمـل آمـد،   هاي ای تهاجمات را در جنگ

عالوه بر قراردادهاي نظامی با انگلیس، براي اعزام دانشجو بـه آن کشـور اقـدام کـرد و     



RIC
eS

T

 23                                                             دکتر غالمعباس توسلی/  سنت، مدرنیته و پسا مدرن

و فرانسه به فارسـی ترجمـه شـد و در      هاي بعد از انگلیسی کتبی در آن دوره و در دوره
هـاي عصـر تجـدد برآمدنـد.      یشهها و فنون و افکار و اند ها، دانش صدد اقتباس از روش

روندي آغاز شد که به اصالحات و نوسازي معروف است و در عصر امیرکبیـر بـه اوج   
ت میرزا آقاسی نیز اقـدامات قابـل   ررسد، هرچند که در دوران محمدشاه و صدا خود می
که نخستین روزنامه فارسی زبان و تاسیس چاپخانـه در آن   اي به عمل آمد، چنان مالحظه

گري که داشت  اندازي شد. عالوه بر آن حاج میرزا آقاسی به رغم روحیه صوفی راهدوره 
هـاي علمـی و    فهرسـتی از کتـاب  «خان که مامور سفارت پاریس شده بود  به محمدعلی 

ها از نیازهاي ابزاري را سفارش داده بود. در میان ایـن   فنی اروپایی به همراه برخی مدل
بزرگ فالسفه عصر روشنگري، کلیات پاسـکال، کلیـات    المعارف توان از دایره لیست می

دکارت، کلیات بوفن در تاریخ طبیعی، کلیـات سیسـموندي در اقتصـاد، تـاریخ انقـالب      
هـاي تخصصـی    هایی به زبان، فرانسه انگلیسی و ترکی به همراه واژه فرانسه و لغت نامه
ایی دیپلماتیـک  هاي مختلف علمی، شیمی، فیزیک، راهنمـ  هاي در حوزه پزشکی و کتاب

هاي بخار و ابزارهـاي کشـاورزي و امـور     از مارتن و تعدادي نقشه جغرافیا، مدل کشتی
 ).9توان نام برد. ( نظامی و غیره را می

توان گفت که از اواسط قرن نوزدهم، آهنگ حرکت تجدد در ایـران تـا    بنابراین می
تـري   روسیه و عثمانی آشنایی مسـتقیم به تر شد و رفت و آمد به اروپا و نیز  حدي سریع

هـا و درك   ها پدیدار گشت و تجـددخواهی و نـوگرایی و نقـد سـنت     با افکار و اندیشه
هـاي   هـا را در اقشـار و گـروه    هـا و واکـنش   ها افزایش یافت و عمالً کنش ماندگی عقب

مختلف اجتماعی گسترش داد، به طوري که به تدریج قشري به نام روشـنفکر آگـاه بـه    
  هـاي غالبـاً   ائل روز شکل گرفت و اقشار سنتی در برابر نوگرایی و نـوآوري واکـنش  مس

 .ندمنفی از خود بروز داد
ها و ترجمه و انتقال آن پرداختند و برخی بـه نقـد وضـع     اي به افکار و اندیشه عده

اندرکاران، به توسعه صنایع و فنون و آثـار تمـدنی    که گروهی از دست موجود؛ در حالی
پژوهـان   ارج نهادند. بعد از گشایش دارالفنون و افزایش اساتید خارجی و دانـش  تر بیش

ها بین اقشار داخل رو به افزایش نهاد و  جدید در داخل و خارج کشور، کنش و واکنش
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الدین اسدآبادي و میرزا ملکم خان ناظم الدولـه و طـالبوف و    کسانی همچون سیدجمال
کرماین و آخوندزاده در داخـل و خـارج کشـور و     میرزا حبیب اصفهانی و میرزا آقاخان

هـاي نـو و تشـویق     در میان اقشار منورالفکر و حتی درباریان به تبلیـغ افکـار و اندیشـه   
تـوان در انقـالب    نوسازي و اصـالحات پرداختنـد کـه اوج آن را در عصـر قاجـار مـی      

و  مشروطیت و ضدیت با استبداد جستجو کرد: بهرحـال تعـامالت فرهنگـی و سیاسـی    
مانـدگی و آرزوي   بسـت عقـب   هایی براي خروج از بن ها و شیوه علمی و جستجوي راه
ها و فنون جدید و تغییر در مشی و رفتار ظـاهري موجـب فعـل و     دست یافتن به دانش

انفعاالتی شد که نوع خاصی از نوسازي (مدرنیزاسیون) و تجدد (مدرنیتـه) را بـاب روز   
گرایان شدت یافـت   این نوگرایی و نوآوري از سوي سنتها نیز در برابر  کرد. اما واکنش

 رسید. و در برابر هر نوآوري نغمه مخالف به گوش می
از این رو، تجدد و نوسازي نـه یـک دسـت آورد قطعـی و سـاده یکسـویه، بلکـه        
فرآیندي پیچیده و حرکتی مارپیچی بود که بارها تا سرحد انقطاع و گسست و توقـف و  

هاي محدودي را تجربه کرد؛ نمونـه تـاریخی و    به عقب پیروزي یک گام به جلو دو گام
بارز آن انقالب مشروطیت بود که در اوایل قرن بیستم با موفقیت قانون اساسـی را رقـم   

اهللا نـوري   فضل خواهی شیخ لیکن نه فقط با موانعی همچون استبداد صغیر و مشروعه  زد،
کند و حتی معکوس شـد، بلکـه    هاي چپ و راست برخورد کرد و روند آن و کارشکنی

در یک موقعیت نامساعد به توقف کامل و در دوران استبداد بیست سـاله رضـا شـاه بـه     
قلع و قمع آزادیخواهان آن منجر شـد. بهـر حـال اگرچـه تجـدد و رونـد عـادي آن بـا         

هاي سختی روبرو شد، اما بحث در مورد آن به سبک و سـیاقی   مشکالت و حتی بحران
کرد، ایرانـی کـه    ایجاب می آنرا فرهنگی و تاریخی ایران ،شرایط اجتماعی ادامه یافت که

کردنـد و از   درصد مردم آن در روستاهاي پراکنده و زیر چادر (عشایر) زنـدگی مـی   70
حداقل سواد محروم بودند. در شهرها نیز اقشار پایین و حتی متوسط امکانات محدودي 

و شاید نزدیک به یک قـرن طـول کشـید تـا     براي دسترسی به مدرسه و دانشگاه داشتند 
هـا روزنامـه و کتـاب در     اکثریت مردم شهري باسواد شـوند و وسـایل ارتبـاط و رسـانه    

دسترس همگان قرار گیرد و مردم دانش بیشتري نسبت به مدرنیته پیـدا کننـد و تـالش    
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ش آوردها و مزایاي آن در جهت پیشرفت و ارتقاء سطح زندگی و افزای کنند که از دست
نگی بـیش از  هدهی جامعه به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فر سطح  فکر و دانش و سازمان

ها و ابعاد آن یـک   جا است که مدرنیته و درك ویژگی اما مشکل این ؛مند شوند پیش بهره
جـایی اسـت و هـر     ناپذیر است که دائماً در حال تغییر و دگرگـونی و جابـه   فرآیند پایان

کنـی   کند؛ هر زمانی که فکـر مـی   د و به شکلی خودنمایی میکن لحظه به رنگی تجلی می
کنـی آن را در   شود و همان لحظه که تصـور مـی   که به آن نزدیک شده اي از تو دور می

کند و در چهره دیگـري ظـاهر مـی شـود و از جـایی دیگـر        اختیار داري از تو فرار می
، دورانی نیویـورك و زمـان   آل مدرنیته پاریس، زمانی دیگر لندن آورد زمانی ایده سربرمی

متوجـه اسـت ظـاهراً بـه      »ها کعبه«ها به سوي یکی از این  دیگر توکیو است و همه نگاه
 قول ژرترود و داستین:

زیرا قرن بیسـتم خـود را درمیانـه قـرن       جامعه آمریکا پیرترین جوامع مدرن است،«
کـه بـه تـاریخ    شـود   ). یک دوره وقتی کامالً فهمیـده مـی  10نوزدهم شروع کرده است (

 بپیوندد.
شاید به همین دلیل است که طالبوف در کتاب مسالک المحسنین خود که گـزارش  

نویسـد: همـه جـا نـورو ظلمـت،       سفر یک گروه علمی خیالی به چکاو دماوند است می
سیاهی و سفیدي، دانایی و نادانی و پیشرفت و واپس مانـدگی رویاروینـد. سـفر گـروه     

آغازد: در یک سو فقر و نادانی و خرافات است و در دیگـر   یعلمی ما در صحنه ناساز م
 )...11سو دانش و خردمندي و آسایش و درستکاري. (

طالبوف روشنفکري است که خرد و دانش تجربی را ابزارگذار از سنت به مدرنیتـه  
هـاي   داند و باور دارد که آدمی با خـرد و دانـش سـنگر اطالعـات خـود را در دوره      می

برد و نه تنهـا زنـدگی مـادي و معنـوي      عی به داخل کارگاه هستی پیش میمعلومات واق
کرانگـی هسـتی گسـترش     تواند آفاق دید خود را تا بـی  سازد که می خویش را دیگر می

ی را در سـر  ناي از آرمانشهر جهادرود و سو دهد. آرمانشهر او از مرزهاي ایران فراتر می
 ).12پرورد ( می

هاي به وسعت جهان: اما ایـن یـک    اجتماعی است در سرزمینآرمان او دموکراسی 
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اوتوپیا و یک آرزو است که صد سال پس از عصر طالبوف هنوز جنبه آرمـانی خـود را   
هـا   هـا و ورزشـگاه   ها و دانشگاه حفظ کرده و هر چند ظواهر مدرنیته در شهرها و دولت

پیما و تلویزیون و اینترنت و نفوذ کرده و استفاده از لباس و آرایش، اتومبیل سواري، هوا
بر جهانی بلند مرتبه و اسکی و موبایل و دوربین دیجیتال و حتی اغذیـه در و سربسـته،   

اما هنـوز در کشـورهاي مسـلمان و در ایـران کسـی بـاور         همه جا رایج و معمول شده؛
کند که وارد عصر مدرن شده است و روح مدرنیته در زوایاي پیدا و ناپیداي زیست  نمی

 توان احساس کرد. جهان ایرانی حلول نکرده و حضور آن را به زحمت می
کـه   باشـد هاي اصلی مدرنیته ظهـور دولـت مـدرن     ها شاخص شاید براي ما ایرانی

باید براساس دموکراسی و حقـوق شـهروندي و منـافع ملـی و حتـی بهرهمنـدي از        می
از تمـامی حقـوق    مزایاي یک زنـدگی مرفـه و برابـري در برابـر قـانون و برخـورداري      

 شهروندي و امکانات و تسهیالت زندگی سامان یابد.
هـاي   یـابی بـه دموکراسـی و آزادي    گیري که بـراي دسـت   رغم تالش پی و اما علی

سیاسی و اجتماعی و دسترسی بـه اطالعـات آزاد و حـق مشـارکت سیاسـی و انتقـاد و       
که بر پا شده بـه دلیـل    هاي انقالبی آزادي بیان دادخواهی و غیره به عمل آمده و نهضت

هاي سیاسـی توتـالیز    هاي موروثی مستبد که در آن رژیم سلطه انحصاري غرب و دولت
طلبند و ارتش نهاد قدرت  دارند و اطاعت همه را می همه چیز را در اختیار خود نگه می

جنگد و مالیات جرائمی اسـت کـه از    است که در داخل کشور بیش از خارج کشور می
شود و تصاحب انحصـاري   عتگران، کشاورزان و کارمندان به زور گرفته میبازرگان، صن

بنابراین اصـالحات تنهـا از بـاال و توسـط نخبگـان        خزانه با استفاده از زور میسر است،
در قلمروهاي خاصی کـه ایـدئولوژي حـاکم     (Despotisme eclaire)مستبد حکومتی 
) 13ه با ارجاع به قول عبدالـه العـروي (  کند ک شمارد امکان تحقق پیدا می آن را مجاز می

توان بـه شـرح زیـر خالصـه      که درباره کشورهاي اسالمی (یا عربی) آن را بیان کرده می
 کرد:

اصالح ارتش با سازماندهی و تجهیز به شیوه اروپایی و تعیین وظیفـه دفـاع از   -1
سرزمین حفظ آرامش داخلی.
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شـوند   کنکور استخدام مـی ایجاد بوروکراسی مدرن و کارمندان متخصص که با -2
باشند. گیرند و داراي حق بازنشستگی می و به طور منظم حقوق می

ها. تدوین مشی قوانین براي تسهیل کاربوروکرات -3
هاي آموزشی جهت ساده کردن آمـوزش قـوانین جدیـد تربیـت      اصالح برنامه-4

ها بخصوص ورود علوم ضـروري بـه ارتـش همچـون ریاضـیات، مکانیـک،        بوروکرات
کی، مهندسی عملیات خاکبرداري.پزش

هاي سیاسـی   اصالح نظام مالیاتی و بخصوص افزایش تولید جهت تامین هزینه-5
شـود و درآمـدهاي سـنتی در آن ناکـافی      که موجب مخارج بیش از پـیش سـنگینی مـی   

شد. برآورد می
گیـري مجموعـه هماهنـگ بـه      بینیم، این اصالحات مختلف براي شکل که می چنان

اي  گیـرد کـه بیـانگر نـوع ایـده      جاي میسیستم اي  کند و در مجموعه ییکدیگر کمک م
 )14دولت است. (

بـین)   طلبـی (از طریـق نظـام مسـتبد روشـن      گونه اصالح مولف معتقد است که این
موجب استقالل دولت در قبال شاه نشد بلکه به تضادهاي اجتماعی نیز دامن زده کـه در  

کنـد کـه اگرچـه اسـتبداد      اما تصـریح مـی   است  تحلیل نهایی آن را بیشتر تضعیف کرده
تر از حکومت خودکامـه سـنتی اسـت، امـا از لحـاظ       روشنگرانه از نظر اقتصادي معقول

طلبی قرن نـوزدهم ناشـی    ناپذیر است... اما نظام سیاسی را که از اصالح اجتماعی تحمل
گرانه دولتـی  شده است استبداد روشنگرانه نامیده است. به نظر او دولت استبدادي روشن

عقالنی در خدمت رفاه عمومی است و برتر از دولت سلطانی موروثی است، روحـانیون  
 )...15پذیرند و دولت مسلمان است ( آن را می

اکنون اگر به این شاخص مدرنیته بازگردیم که تعمیم آزادي و گسترش دموکراسی 
اي مدرن وام گرفته شده شود که آیا مفهوم آزادي واقعاً از اروپ است این سوال مطرح می

 اي ندارد؟ عربی سنتی هیچ پایه –و آیا این مفهوم در فرهنگ اسالمی 
نامـه و در مضـمون    این که این واژه با معناي مدرنش در لغت«پاسخ این است که: 

اطـالع   فرهنگ غایب است بدین معنا نیست که جامعه مورد بحث از رفتار آزاد کامالً بی



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                            28

 »بوده است.
در این میان مفهوم حریت که در اسالم بسیار شناخته شده و معمول بوده، هرچنـد  

کنـد و   یک معنا اخالقی مبتنی بر نجابت، پاکی، عظمت را القا مـی  به حردر معناي اولیه 
که حر در تصـوف بـه فراینـدي     دهد در حالی ر را در برابر عبد قراز میمعناي دیگري ح

که  ندن از دنیا و آزاد شدن ازهر چیز و هرکس است. چنانشود که مبنی بر دل ک گفته می
 حافظ گفته است:

 زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
کنـد و آن   که آموزه لیبرالی مسئله آزادي را در چارچوب دولت مطرح مـی  در حالی

گویـد   رنیته چیست؟ مـی که مد داند نه فردي، مولف در پاسخ این را یک امر اجتماعی می
چه را دیگـران   توان آن را تعریف کرد؟ آن پایان است چگونه می اگر مدرنیته فرآیندي بی

). به زعـم او مدرنیتـه همـه قلمروهـا را     16نامد ( نامند او واقعیات معاصر می مدرنیته می
 کند و هیچ کس قادر نیست آن را متوقف کند. فتح می

بـه   به فرهنگ خودي و احیاء فضایل اسـت کـه  گرا خواهان بازگشت  جریان سنت
داد خودشان باشند. این جریان روي آموزش و ترویج مذهبی حساب  نیاکان ما امکان می

 کند تا اخالق جدید و روانشناسی جمعی جدیدي به وجود آورد. می
جریان سیاسی استقرار مجدد آزادي اندیشه، نشر آزاد اطالعات، خود سـاماندهی و  

گوید، دولـت را   کند. جریان اجتماعی از برابري و عدالت سخن می لبه مینظارت را مطا
 فساد خویشاوند ساالري و تجمل مبارزه کند.با کند که  دعوت می

گرا توجه مسئوالن را به ضرورت اصالح مجدد نظـام آموشـی و تغییـر     جریان علم
خورشـان   آوري جایگـاهی را کـه در   کند تا به علـم و فـن   هاي توسعه جلب می اولویت

توان ذکر کرد. عبدالـه العـروي همـه را در     هاي دیگري را نیز می است داده شود. جریان
 خواهد در اولویت باشد خالصه کرده است: که هر کدام می هائیحد قلمرو

این قلمروها عبارتنداز: روانشناسی، سازماندهی سیاسـی، بنیـاد اقتصـادي، اصـالت،     
 )...17( آوري سوسیالیسم، وحدت و فن  آزادي،
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کنـد.   به باور او اسالم جدیدي مطرح است که الزامات مدرنیته را با خود حمل مـی 
که از مدرنیته آگاهی روشنی داشته باشد به شیوه خود به آن پاسخ  آن این اسالم جدید بی

هاي چندي دست می یابد  آورد دهد. بدین ترتیب این اسالم در حیطه عملی به دست می
گشاید. این اسالم جدید از میانه قرن نـوزدهم   فکري راه جدیدي نمی اما در حیطه کامالً

به طور فعال حضور دارد، اسالم جدید که در آن ایدئولوژي توجیه سیاست اسـت و در  
شـمول همـه    هاي جهان خصوص روش، نوآوري ندارد. به این دلیل است که ایدئولوژي

 )...18پدیده جهانی است ( اند و در واقع ظهور و بروز سنت یک جا زیر سوال رفته
گذرانـد. بحرانـی کـه     اسالم جدید بازتاب بحران تاریخی است که جامعه از سر می

الم اس«خواهند  اصالً برایش راه حل ندارد. به این ترتیب کسانی هستند که به وضوح می
ز اما در عین حال گریزي ندارنـد کـه ا   »مدرنیته ناتمام کنند«را جانشین » اي ناتمام پدیده

 مدرنیته نیز عبور نمایند.
هـاي تـک سـاحتی و سـاده      حل نه یک بعدي است، نه راه» فرآیند مدرنیته«بنابراین 

و » امتنـاع «اش  که جواد طباطبایی باور دارد و راه چاره تابد و نه آن چنان انگارانه را برمی
شـی  چون و چراي مدرنیته است. چنین پذیر انکار مطلق سنت و پذیرش یک جانبه و بی

بدان باور داشتند و جملـه معـروف او:    1زاده الدوله و بعدها تقی خان ناظم که زمانی ملکم
، فقط در عـالم تصـور و انتزاعیـات فلسـفی     »ما باید از مغز سر تا ناخن پافرنگی شویم«

هاي تاریخی، اجتماعی و  اي که با واقعیت پذیر است و هیچ دیدگاه جامعه شناسانه امکان
اي را بـاور   اندیشـانه  انگارانـه و سـاده   داشته باشد، چنـین طـرح مطلـق   فرهنگی سروکار 

شمارد. مگر جامعه بشري کاغذ سفیدي است کـه هـر    بینانه و عملی نمی کند و واقع نمی
» ها امروزي«طور بخواهیم و تصمیم بگیریم، بتوانیم بر روي آن تصویر بکشیم و به قول 

 فرهنگ را مهندسی کنیم.
هاي نـه انتزاعـی    نه فقط خود یک فرآیند است و از قانونمندي» همدرنیت«از این رو 

کند بلکه براي جوامع غیراروپـایی کـه خاسـتگاه اصـلی      بلکه تاریخی پیروي کرده و می

                                                           
دهد. کند و مورد تجدیدنظر قرار می ها را نقد می سالی خود این گفته زاده در دوره کهن تقی. 1
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تـوان   مدرنیته را نمی –اند یک چالش واقعی است. نه فقط دیالکتیک سنت  مدرنیته نبوده
تـر   شـود کـه کـم    هاي فراوانی که منجربه سنتزهاي جدیدي می انکار کرد بلکه دیالکتیک

آورند. قدر مسلم مدرنیتـه   بینی و کنترل است از درون فرآیند مدرنیته سربر می قابل پیش
یک اندیشه است، اما فقط اندیشه نیست. تعامل است، ترکیب است، تحول است، تردید 

 گذر و حرکت است و پذیرش نسبی است نه مطلق. است،
شاید همین موقعیت دیالکتیکی است که روشنفکران التیک را در کشورهاي جهان 

گـذارد و انـواع    آورنـد در حاشـیه و ناکـام مـی     سوم علیرغم تمام فشارهایی که وارد می
نـه  کنـد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه هـر گو        ها را در متن جامعه سنتی ایجاد می واکنش

سازي و آزادسازي نیروها و استعدادها با مقاومـت شـدید و    در جهت مدرن» اصالحات«
 آورد. شود و نتایج معکوس به بار می رو می بعضاً رادیکال سنت روبه

 ها: نوشت پی
ترجمه کمال یوالدي، نشـر    هابرماس، یورگن، جهانی شدن و آینده دموکراسی،-1

)191-2. (ص1380مرکز، تهران، 
ي مدرنیته، ترجمه مراد فرهـادپور، انتشـارات طـرح نـو،      مارشال، تجربهبرمن، -2
)14. (ص1379تهران، 
)126-127همان، (ص-3
) (از رمان آندریی بایلی با عنوان بترزبورك)314ایضاً، (ص-4
)357ایضاً، (ص-5
ي مرتضی مردیهـا، انتشـارات گـام نـو، تهـران       تورن، آلن، نقد مدرنیته، ترجمه-6
)301(ص  1382

داري مدرن، ترجمه  س، یورگن، بحران مشروعیت، تئوري دولت سرمایههابرما-7
.1381جهانگیر معینی، گام نو، تهران (چاپ دوم). 

هـاي پسـت مدرنیتـه، ترجمـه      براي نمونه بنگرید به باومن، ریگموند، اشـارت -8
.1384حسن چاوشیان، تهران، انتشارات ققنوس، 

 1381ي، نشر اختـران، تهـران،   برمقادري، حاتم، آزادي وجدان مفهومی پسا پیا-9
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 1989) ( بـه نقــل از همــا نــاطق، راهیــایی فرهنگـی، لنــدن، مرکــز نشــر پیــام   307(ص
)232-249(ص

العروي، عبداله، اسالم و مدرنیته، ترجمه امیر رضائی، نشر قصیده سرا، تهران،  -10
 )9(ص 1381

 1381 الـه، آرمـان شـهر در اندیشـه ایرانـی، نشـر نـی، تهـران،         اصیل، حجت -11
 )178(ص

طالبوف، عبدالرحیم بن شیخ ابوطالب، مسـالک المحسـنین، شـرکت سـهامی      -12
 (مقدمه) 1347هاي جیبی چاپ اصلی مصر تهران،  کتاب

 العروي، عبداله، همان اثر -13
 )50-51همان، (ص  -14
 )54همان، (ص -15
 )94همان، (ص  -16
 )119-120همان، (ص  -17
 )127همان، (ص -18
 

 عبرخی مناب
  .، نشر نی، تهرانآرمانشهر در اندیشه ایرانی ).1381( اله، اصیل، حجت

.، نشر اختران، تهران، چاپ سوممشروطه ایرانی ).1383(آجودانی، ماشاءاله (دکتر)،
، انتشـارات مؤسسـه تحقیقـات    ي مشـروطه  تجدد ادبـی در دوره  ).1385( اژند، یعقوب،

.علوم انسانی، تهران
نشر فرزان، تهران چاپ دوم. ،ایرانیان و اندیشه تجدد ).1383( بهنام، جمشید،

، حکایت قلـم نـوین،   جستارهائی در جامعه شناسی معاصر ).1386( توسلی، غالمعباس،
چاپ دوم، تهران.

، ترجمـه شـاپور بهیـان، تهـران،     جامعه شناسی پسـت مدرنیسـم  ). 1383(اش، اسکات، 
تهران.  انتشارات ققنوس،
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، ترجمـه حسـن چاووشـیان،    هـاي پسـت مدرنیتـه    اشـارت  ).1384( ،باومن، زیگمونـد 
انتشارات ققنوس، تهران.

، ترجمـه مـراد فرهـادپور، انتشـارات طـرح نـو،       تجربه مدرنیته ).1379( برمن، مارشال،
تهران.
ها، گام نو، تهران. ، ترجمه مرتضی مردينقد مدرنیته ).1380( تورن، آلن،

). 1320(از مشروطه تـا   لش سنت و مدرنیته در ایرانچا ).1379( ساالر کسرائی، محمد،
نشر مرکز، تهران.

(گفتگوي کریستوفر پیرسون با گیـدنز)، ترجمـه    معناي مدرنیت ).1384( کیدنز، آنتونی،
علی اصغر سعیدي، انتشارات کویر، تهران.

.تهرانسرا،  ، ترجمه امیر رضائی، نشر قصیدهاسالم و مدرنیته ).1381( عبداله العروي،
تهـران،    ي ، نشـر سـپیده  سـیاحتنامه ابـراهیم بیـک    ).1375( اي، العابدین مراغـه  نیزحاج 
 )2537(.

، انتشارات معتبر، اهواز.تجدد ناتمام، روشنفکران ناکام ).1384( گودرزي، غالمرضا،
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اثر دیگري که به مانند شاهنامه معرف روح ایران باشـد تـالیف نیافتـه اسـت.     هنوز 

هاي جنگ و بزم و شادي و شور عشق و انتقام با چنان مهارتی از طرف فردوسی  صحنه
 سازد... بیان شده است که خواننده را واله و حیران می

گیـز اسـت   ان شاهنامه پر از شرح خصال نیکوي انسانی و توصیف مناظر زیباي رویا
هاي بشر دوستانه که با تخیالت زیبـا   هاي اخالقی و اندیشه تعریف سجایاي انسانی، ایده

 )هماس و حساسیت روح بشري سرشته است. (هانري
اند، دالیل  هائی که از اعماق تاریخ برخاسته و در نشیب و فراز رویدادها مانده ملت

این هویـت چیسـت؟ گـاه داسـتانی     ها وجود دارد. تار و پود  انکارناپذیري بر هویت آن
ها نشسته گـاه یـادي و یـادبودي بـر      است که از یک سینه به سینه دیگر رسیده و بر دل
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ها و یا کتابی کهنه که افسانه گذشته را در خطوط رنگ باخته خـود حفـظ    پیشانی سنگ
 اي بر روي آن که زائري گمنام به سختی آن را اي و کلمات سائیده کرده و یا سنگ لوحه

فقهـاي دور زنـدگی ملـت یونـان اسـت و      اکنـد. ایلیـاد و اودیسـه بـازگوي      قرائت مـی 
ها مردم هند را  تارهاي چنگی را مانند هستند که قرن» رامایانا«و » مهابهاراتا«هاي  حماسه

سـراي   اند و چنین است شاهنامه اثر بزرگ حماسـه  در غم و شادي به هم نزدیک ساخته
هـایی مشـترك    زندگی مردم ایران تاثیر نهاده و در آرمـان  توس ابوالقاسم فردوسی که بر

ها را بهم نزدیک ساخته است. فردوسی بزرگ در دفتـر باشـکوه داسـتانش راز بقـا و      آن
سال را ضمن اشعاري بلند و حماسی بـازگو مـی کنـد و زمزمـه      انگیزه هستی ملتی کهن

اش  او شـاهنامه  ها است بر زبـان پیروجـوان ایرانـی جـاري اسـت. داسـتان       سخنش قرن
فرهنـگ   و گاه تکراري نبوده و صرف نظر از رابطه معنوي مردم ایـران بـا قهرمانـان    هیچ

هـاي ناگفتـه از کتـاب     اي طبیعی و تاریخی است، هنوز بسـیارند نکتـه   شاهنامه که رابطه
حق مطلب دربـاره آن ادا نشـده اسـت. شـاید از نظـر ادبـی شـاهنامه        که ایران  یحماس

از شـعراي بـزرگ سـرزمین مـا بـه       يقدري باشد که تعداد آثار گرانفردوسی در ردیف 
وجود آورده باشند. اما بدون تردیـد از لحـاظ عظمـت موضـوع و محتـواي فرهنگـی و       

اي که در آن نسبت به ملت تـاریخی ایـران ایفـا گردیـده اسـت هـیچ        اجتماعی و وظیفه
ر تـاریخی ایـران در بیـان    اي از ادوا رسد. در هـیچ دوره  اي به پاي فردوسی نمی سراینده

هاي حماسی و حوادث صـلح و جنـگ و سیاسـت و زنـدگی      مناسبات اجتماعی و لحن
کننـده مقصـود نبـوده اسـت؛ از      کالمی مانند کالم فردوسی بیـان  ،مردم ساده و یا قهرمان

از شناخت خداوند و جهان هستی و تکـریم خـرد تـا تقـواي جسـم و روح انسـانی و       
و خدمت به خلق تـا اعتقـاد بـه آرمـان و آئـین و عالقـه بـه         آموزش راه و رسم مردمی

تـرین انـدرزهاي اخالقـی بـه زنـان و مـردان در ادامـه حیـات          زادوبوم و ارائـه لطیـف  
ها، تا طنین رسـاي مردانگـی و شـرافت و شـهامت و دفـاع از شـرف و        شرافتمندانه آن

ر ظلمت و نیکـی  نور ب غلبهفضیلت آدمی در صحنه کارزار و رزمگاه زندگی و حقانیت 
 بر بدي، حضور کالم فردوسی قابل درك است.

هاي مردم حکومـت نکـرده اسـت. از     اي چون او بر دل و بدین منوال هیچ سراینده
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ی گزنـد و جـاودان   سخن فردوسی عشق و عالقه به ایران زمین و افتخارات آن موج مـی 
آمـوز   عبـرت  هـاي  هـاي درام آن در قالـب داسـتان    یک ملت از آن متجلی است و جنبـه 

راهگشاي انسان به سوي شرف و آزادگی و رسـیدن بـه مـرز انسـانیت راسـتین اسـت.       
سعی در راهی رفتـه اسـت کـه بـه انسـان       فردوسی به جهان خیال تعلق ندارد و به قدمِ

هـاي کـالم را بـراي     شود و در این رهگذر زیبـاترین آهنـگ   کامل و تمام عیار منتهی می
تـر از شـعر دیگـران     چه در شعر فردوسی سرافراشته ت و آنالغاي منظور به کار برده اس

است آن است که شعر او سرود باشکوه زندگی مردمی آزاده و پیروزمند است و سـخنی  
بـا  عظمت و واالیی سرزمین ایران. داستان ملتی بزرگ  از است غرورآمیز و افتخارآفرین

دلیل رستمی که فردوسـی  دهد به همین  منش واالي انسانیت و انسان بزرگ را نشان می
چنان انسان کامل و ابر مردي است که موالنـا   آفریند آن در شاهنامه از پهلوان سیستان می

 »آرزو است. نمشیر خدا و رستم دستا«کند:  الدین در کمال عرفانش آرزو می جالل
براي شناخت نقش شاهنامه در وحدت ملی نظري اجمالی به اوضاع ایـران بعـد از   

و عصر فردوسی خصوصاً ضروري است. چـون فردوسـی شـاهنامه را بـا      اسالم عموماً
هاي ملی و در شرایطی تنظیم کرد که لزوماً توجه بـه ملیـت و هویـت  و     الهام از داستان

دفاع از فرهنگ و مدنیت گذشـته ایـران زمـین بـراي مردمـی کـه از تسـلط کـارگزاران         
رفت. فردوسی از طبقه  به شمار میبردند مسئله مهمی  وارد رنج می متعصب و ترکان تازه

شد، بیش از  دهقانان آزاده بود و این طبقه که یادگار نظام ایران پیش از اسالم شمرده می
 کوشید. هاي فرهنگی ایرانی می طبقات در حفظ میراث

ترین ادوار ایران اسـت   قرن اول و دوم هجري از نظر نشیب و فراز یکی از حساس
هاي نظامی  ترین واکنش تازیان به تدریج شکل گرفت بزرگدر این دو قرن که حاکمیت 

و سیاسی و فرهنگی در برابر مهاجمین به ظهور پیوست و ایـن واکـنش سـیماي تـاریخ     
اي بـراي ادامـه    هاي سوم و چهارم هجري قمـري طـرح انداختـه زمینـه     ایران را در قرن

عـی یزدگـرد   هجري پس از شکسـت قط  21هاي بعد گردید. در سال  حیات ملی در قرن
رفتـه   سوم پادشاه ساسانی در جنگ نهاوند مقاومت ایران نیز از میان رفت و تازیان رفتـه 
هـاي   بر سراسر کشور تسلط یافتند. از این تاریخ تا دو قرن کشور به بخشی از سـرزمین 
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هاي نخستین خالفت چـون هنـوز اندیشـه برابـري و      خالفت شرقی تبدیل شد در سال
شد مردم با قبول اسالم تمکـین   هاي عرب و غیرعرب رعایت می برادري در روابط ملت

امیه آغاز شد  شدند. اما وقتی حکومت غاصبانه بنی و رعایت در برابر فاتحین را پذیرا می
ي فراموشی افتاد و حکومت جـور و سـتم همـراه     هاي پسندیده اسالمی نیز به پرده شیوه

ران جاهلیت پیش از اسالم بود بار دیگر اي که یادگار دو با تبعیض نژادي و عادات قبیله
کشی تـوام   برقرار گردید و فاتحین اموي در قالب قوم برتر روش تحقیر و اهانت و بهره

هاي غیرعرب در پیش گرفتند و با ایـن سیاسـت نوظهـور     با خشونت  را نسبت به ملت
به کار  هاي اشغال شده و اقدامات ناهنجاري را آغاز کردند که حاصل آن غارت سرزمین

بردن رفتارهاي غیراسالمی نسبت به نومسلمانان غیرعرب بود. این سیاسـت غیرانسـانی   
تـري بـه    دانسـتند بـه شـکل ظالمانـه     در میان ایرانیانی که خود را وارث تمدنی کهن می

تافتند مصمم شـدند   مرحله اجرا درآمد و مردم ایران که چنین اوضاع و احوالی را برنمی
 زیر بار این حکومت رها سازند. از ت خود رابهر شکل که ممکن اس

خـواهی امـام حسـین(ع) و شـهداي      قفی در کوفه به خونثکه مختار ابوعبید  زمانی
کربال قیام کرد ایرانیان به دور او جمع شدند و به پیـروزي او کمـک کردنـد و در قیـام     

امیه قیام کرد، گـروه عظیمـی از    عبدالرحمن اشعث که از اشراف عرب بود و بر ضد بنی
جنـبش بـه وسـیله    ایرانیان کوفه و نواحی غرب ایـران همکـاري کردنـد و گرچـه ایـن      

بن یوسف سرکوب شد ولی در مجموع هشداري بود بـه فرمانروایـان عـرب کـه      حجاج
مردم ناراضی ایران با هر جنبشی که بر ضد حکام ظالم اگرچـه رهبـري آن را یـک نفـر     

امیـه   عرب بر عهده داشته باشد همکاري خواهند کرد و از همان ایام بـر خشـونت بنـی   
هاي شـرقی شـده بـود     از سوي عبدالملک حاکم سرزمینبیشتر افزوده شد و حجاج که 

ها را به شدت از بین برد ولی در پایان قرن اول هجري قمري و اوایـل قـرن    این جنبش
بـن   طلببـن عبـدالم  عبـاس  عبداهللا بن اي از شیعیان به گرد امام محمدبن علی  دوم عده

عباس  خالفت بنیهاشم گردآمدند و به دستور وي در سرزمین عراق و خراسان به سود 
امیه به سـتوه آمـده بودنـد بـه خصـوص       به تبلیغ پرداختند و ایرانیان که از حکومت بنی

مردم خراسان به ابومسلم خراسانی که از داعیان بنـی عبـاس بـود یـاري کردنـد و ایـن       
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امیه منجر گردید. امـا دوران ایـن پیـروزي     نهضت به زودي فراگیر شد تا به انقراض بنی
ناشی دست خود را بـه  شعباس به مجرد رسیدن به قدرت به جاي قدر و بنیدیري نپائید 

خون ابومسلم و ابوسلمه خالل آلودند و ایـن حادثـه اسـتقالل طلبـان ایـران را متوجـه       
عباس کاري بیهوده است و دیري نپائیـد   امیه و بنی هاي بنی ساخت که اعتماد به حکومت

ها تشـکیل یـک حکومـت     مد که هدف آنهایی پدید آ که در گوشه و کنار ایران نهضت
ام مردانی چون المقنع، اسحاق ترك و مازیـار بـن قـارن در    نها با  ایرانی بود. این جنبش

هاي سیاسـی و نظـامی ایرانـی علیـه      العمل آمیخته است و قرن دوم هجري دوران عکس
عباس بود. در قرن سوم بـا پیـدایش دولـت صـفاریان و آل بویـه و زیاریـان        دولت بنی

مقدمات جدایی ایران از دستگاه خالفت عباسیان فراهم شد. نقش یعقوب لیث صـفاري  
و مردم سیستان در این امر موثر افتاد. در تاریخ سیستان آمده است: یعقوب لیـث بسـیار   

ل آبینی که به ابوسـلمه و ابومسـلم و  ناند  کر بنا کردهمو  ردگفتی که دولت عباسیان بر غ
» ان نیکویی که ایشـان را انـدر آن دولـت بـود چـه کردنـد.      که و فضل سهل با چندمبرا

یعقوب لیث دوستدار زبان پارسی بود و محمدبن وصیف دبیر رسائل خود را که شعري 
به زبان عربی در وصف یعقوب سروده بود سرزنش کـرد و بـه نوشـته تـاریخ سیسـتان      

که شعر محمدبن وصیف قطعه شعري به فارسی در مدح یعقوب گفت و از آن پس بود 
پارسی گفتن را آغـاز کـرد. در ایـن احـوال سـرزمین مـاوراءالنهر کـه دودمـان سـامانی          
حکومت آن را داشتند به یکی از مراکز مهم فرهنگ و ادب تبـدیل شـد و بـه پـایمردي     
امیران سامانی شاعران و نویسندگان آن سرزمین بر رونق ایـن فرهنـگ بیفزودنـد کـه از     

دي و شهید بلخی، ابوشکور بلخی و کسـائی مـروزي و   از رودکی سمرقن توانمی جمله
ن با این فضاي فرهنگـی  رنثرنویسانی چون ابوالفضل بلعمی و ابوعلی دیلمی نام برد. مقا

هاي آغازین قرن چهارم هجري تاسـیس دولـت شـیعه دیالمـه آل بویـه صـحنه        در سال
تفاده از ضـعف و  اي در تاریخ بعد از اسالم ایـران رقـم زد. آل بویـه بـا اسـ      سیاسی تازه

ت عباسی رخ داده بود بر بغداد تسلط یافته خلیفـه را مطیـع   فکه در دستگاه خال اختالل
خود ساختند و اگر مهاجرت ترکان و استقرار طوایف تـرك در مـاوراءالنهر و حاکمیـت    

انجامیـد.   افتاد انقراض خالفت تا عصر ایلخانان به طول نمـی  جو اتفاق نمی غالمان جنگ
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ها از خلفاي بغداد بار دیگر دامنه تعصبات  غزنوي و حمایت و اطاعت آن تشکیل دولت
ها بـود.   اي از این خشونت مذهبی و قومی را شدت بخشید و قتل عام شیعیان ري نمونه

بسیار دارها بفرمود زدن و بزرگان دیلـم  «آمده است:  صالتواریخ و القص در تاریخ مجمل
گاو دوخـت و بـه غـزنین فرسـتاد و مقـدار       را بر درخت کشیدند و بهري را در پوست

و باطنیان و فالسـفه از سـرایهاي ایشـان بیـرون آورد و زیـر       فضپنجاه خروار دفتر روا
سـراي   در چنین شرایطی بود که صداي حماسـه » هاي آویختگان بفرمود سوختندرخت

وجـود   افکند و شاهنامه این سند تاریخی ایرانی به  بزرگ ایران ابوالقاسم فردوسی طنین
آمد. فردوسی در عصر تعصبات نژادي و دینی و قومی داسـتان سلحشـوران باسـتانی را    

اي شد براي پایندگی زبان و هویت ایرانیان از  بیان کرد و کتابی به نظم درآورد که وسیله
اي  هر صنف و پیشه و در وراي تفاوت طبقاتی و اجتماعی با یکدیگر متحد شـده، آئینـه  

 دیت فرهنگی و تاریخی آنان باشد.نما براي موجو تمام
 

ــاخی بلنـــد  ــدم از نظـــم کـ پـــی افکنـ
 

ــد     ــد گزنـ ــاران نیابـ ــاد و بـ ــه از بـ کـ
 

ــده     ــن زن ــه م ــس ک ــن پ ــرم ازای ام نمی
 

ــ   ــم ســ ــه تخــ ــدهخکــ ام ن را پراکنــ
 

 

 در این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:
 هنر: گفت و شنودي با دکتر سادات ناصري فتمجله ه-

 شعوبیهجالل همائی: -

 دکتر ذبیح اهللا صفا: حماسه سرایی در ایران-

 دکتر ذبیح اهللا صفا: تاریخ ادبیات ایران-

 برتولد اشپولر: تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی، ترجمه دکتر فالطوري-

 مرتضی راوندي: تاریخ اجتماعی ایران-

 دکتر رضازاده شفق: تاریخ ادبیات ایران-
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 دهی هویت ملی ایرانی نقش زبان فارسی در تبیین و جهت

 
اهللا یارمحمدي دکتر لطف

 
 مقدمه -1

هویت برگرفته از لفظ هو عربی که محمـد علـی فروغـی آن را اینهمـانی خوانـده      
شـوند فـردي یـا جمعـی از      هایی که موجب مـی  ویژگیاست عبارت است از ویژگی یا 

فردي یا جمعی دیگر تمیز داده شوند. مثالً در ایران مذهب ما، معماري ما، هنر ما، نـوع  
هاي خاص رفتار و رسوم ما، تفکرات ما یا عرفان و تظاهرات آن  لباس پوشیدن ما، شیوه

فارق ما از دیگران به (به صورت درویشی، عیاري، جوانمردي و فتوت) همگی ممیز و م
آیند؛ به ویژه پیشینه، تجارب و حافظه تاریخی مشابه ما و نیـز احساسـی کـه     حساب می

 خود در مورد این اینهمانی داریم.

 چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست
 سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست

گوناگون آن چون شـعر،  هاي مختلف ارتباطی خویش و نمودهاي  اما زبان در گونه
هاي عامیانه به تنهایی یا در ترکیب با دیگر عواملی کـه ذکـر    داستان، نمایش نامه و قصه
آینـد و در   دهی به هویت فردي و جمعـی بـه حسـاب مـی     شد از عوامل شاخص شکل

 شوند. ها تمیز داده می نهایت نشانگر هویت ملی ایرانی هستند و از دیگر ملت
گوییم االنسان حیوان ناطق یعنی قوه، نطق یک ویژگی اسـت کـه خـاص     وقتی می

ها در  شود. از طرفی همه انسان وسیله از دیگر حیوانات تمیز داده می انسان است و بدین
کنند گروهی فارسی، گروهی ترکی و جمعـی بـه زبـان     بروز قوه نطق یکسان عمل نمی

د ویژگی رفتـاري گروهـی خـاص تلقـی     کنند پس زبان فارسی خو انگلیسی صحبت می
گویند. گروهـی بـه    خواهد شد. در عین حال همه فارسی زبانان به یک گونه سخن نمی
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اي به گویش سـمرقندي و تـاجیکی و جمعـی بـه گـویش       گویش (یا لهجه) کابلی، عده
هاي زبانی هریک در حیطه  کنند. این گونه تهرانی و یا اصفهانی و یا شیرازي صحبت می

دهنـد و شـکل    کنند و به رفتار افراد جهـت مـی   اي بازي می هاي متفاوت ویژه شخود نق
کنند. افراد براي مشروعیت بخشیدن به رفتـار خـویش و در نتیجـه     زندگی را عوض می

موجه جلوه دادن شیوه سخن گفتن خود و یا به منظورهاي خاص دیگـر کـه برخـی از    
زننـد. لـذا    اي مـی  هاي ویژه به فعالیت کنند، دست ها در روزگار ما غیرموجه جلوه می آن

هـا (تشـکیل    سـازي  هـا، لغـت   هاي مختلف، لغت بافی هاي فرهنگستان تشکیل و فعالیت
هاي صدا و سیما، صنعت نشـر و چـاپ    ها در برنامه گزینی) و تاثیرات آن هاي واژه هسته

هـاي خصوصـی حـائز اهمیـت      مـانی ههـا و می  حتی روابط و رفتـار افـراد در کنفـرانس   
هـاي ترکـی، لـري،     کنیم که زبـان  العاده است.و از طرفی ما در مملکتی زندگی می ارقخ

هاي مهمی از مملکت مورد استفاده قـرار   بلوچی، گیلکی و... غیره به نوبه خود در بخش
شـود و بـه    هاي اسـتاندارد مطـرح مـی    گیرند. در نتیجه مسئله انتخاب زبان و یا زبان می

هاي قومی مسائلی را در پیش رو قـرار خواهـد    اندارد با زبانکارگیري و ارتباط زبان است
داد که ساکنان و گویشوران داخل مملکت باید با این مسایل دست و پنجه نـرم کننـد و   

اي نیست. زبان عالوه بر نقش ارتباطی خود در صورت اسـطوره و شـعر و    این امر ساده
بخشی به افـراد و اجتماعـات بـه    تواند به عنوان عاملی مهم در هویت  داستان و غیره می

در زیـر   .هاي کاربري اینترنت روبرو اسـت  آید و در روزگار حاضر با چالش حساب می
 کنیم. یک یک موارد فوق را در حد امکان بحث می

 

 مثلث هویتی و مشکالت عدم ثبات -2
 هویت سه گانه: -1-2

داقل داراي هویت هاي مختلف ح ما ایرانیان پس از قبول دین مبین اسالم در دوران
دم ثبات در جامعه عایم. این خود اغلب موجب  سه گانه یا سه الیه شاخص هویتی بوده

ها و برخوردها شده است. پیامبر گرامی اسالم پس از هجرت  و حتی موجب بسی جنگ
از مکه به مدینه دولتی مقتدر بنیان نهـاد و در هنگـام وفـات ایشـان تمـام شـبه جزیـره        
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هـاي عصـر    سپاهیان اسالم درآمده بود. اما دیري نگذشت که رقابـت عربستان به تصرف 
جاهلیت هم دوباره هویدا شد. از طرفی مسلمانان به فتوحات خارج از عربستان دسـت  

مـیالدي) حکومـت ساسـانیان سـقوط کـرد و       631هـ.ق ( 31یازیدند. سرانجام در سال 
عربی و عصبیت جـاهلی  ان عرب به داخل ایران سرازیر شدند. حاکمیت اشرافی ممهاج
شود تحت عنوان پان عربیسم اموي از آن نام برد، رونـق گرفـت کـه بـا مخالفـان       که می

ن به فتوحات خود ادامـه  ناسرسختی چون خوارج و شیعیان روبرو شدند. باالخره مسلما
دادند و از شرق و غرب با اقوام جدید و نوظهـور بـا زبـان و افکـار متفـاوت برخـورد       

 کردند.
اي اعـراب جـاهلی و    ون با تداخل سه جریان، یعنی نگرش و عصـبیت قبیلـه  ما اکن

سلمان به ویـژه  هاي ملل مجاور تازه م اندیشه و فرهنگ واالي اسالمی و تفکرات و زبان
گـاه بـه تعـادل نرسـیدند و موجـد و       در دوران اسالمی این سه هیچ ایران روبرو هستیم.

است که جنبش مختار اساساً یـک جنـبش   قابل ذکر  .هاي پی در پی شدند موجب بحران
کـه   گفتند و اغلب کسـانی  شیعی بود و در اردوگاه مختار بیشتر به زبان فارسی سخن می

آمدهاي شاخص واقعه کـربال   در کربال جنایتی مرتکب شده بودند به قتل رسیدند. از پی
خوانی بود کـه   خوانی و تعزیه گونه بسیار فراگیر روضه به ویژه در زبان فارسی بروز بیان

در دورترین نقاط ایـران منجملـه روسـتاها رونـق فـراوان یافـت. بـاالخره ایرانیـان بـه          
سرکردگی ابومسلم خراسـانی خالفـت امویـان را برچیدنـد و در نتیجـه مقـام و عـزت        
ایرانیان باال رفت. به هر حال ما اوج برخورد هـویتی را در شـاهنامه فردوسـی در پایـان     

 بینیم. قرن چهارم می

 بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  چو ایران مباشد تن من مباد
این بحرانهاي هویتی در تاریخ ما حتی در دوره صفویه با حکومتی شیعی همراه مـا  

 بوده است. این تشویش در دوران مشروطه شدت قابل توجهی یافت.
ی هسـتند.  هم اکنون ایرانیان معاصر نیز داراي هویتی سه گانه ایرانی، اسالمی و غرب

هـاي فرنگـی را    هویت اسالمی را پس از قبول اسالم کسب کردیم و بسیاري از خصلت



RIC
eS

T

)مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیاي از تفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                            42

ایم. تاکید کـردیم کـه ایـن عوامـل      از یکصد و پنجاه سال پیش تا زمان حاضر یاد گرفته
گانه باید در حال ثبات و تعادل باشند واال جامعه دچار تشویش (یـا بحـران) هـویتی    سه

هـاي مختلـف و همچنـین در     هـاي تشـویش در زبـان    ما نشـانه خواهد شد. در روزگار 
هـا و دردسـرها    هاي مختلف دیده شـده و موجـب گرفتـاري    مملکت خود ما به صورت

هاست که از تشویش هویتی بـه درجـات مختلـف     به عنوان مثال ترکیه مدت .شده است
بپیوندنـد. ایـن   کنند که جزو اروپا قلمداد شود و به اتحادیه اروپـا   برد. تالش می رنج می

 تشویش در زمان کمال آتاتورك بسیار تشدید شد که منجر به تغییر خط در ترکیه شد.
ایران، نیز به ویژه از حدود یکصدوپنجاه سال پیش تا به حال در مواقع مختلف بـه  

  نویسـنده بـا بسـیاري از فرنـگ     .هاي هویتی درگیر بوده است انواع گوناگون با تشویش
اي فرنگـی   خواستند تظاهر کننـد بـه انـدازه    برخورد کرده است که میها در گذشته  رفته
گفتند ببخشید من فارسی کیلی  اند. مثالً می که حتی فارسی را هم فراموش کرده ،اند شده

که زبان خارجی را هم خوب بلد نبودند. داستان فارسی شـکر   کوب بلد نیست. در حالی
داسـتان محصـول و   ) «1386: 168اتی، ) به قول طاهري (در حیـ 1379زاده ( است جمال

هاي هویتی ایرانیانی است که خواسته یا ناخواسـته   هاي معرفتی و پارگی معلول گسست
در ایـن نوشـته    .انـد  و به صورت قهري در معرض فرهنگی ناآشنا و مهاجم قرار گرفتـه 

وان راوي داستان حامل نسبتاً متعادل سه عنصر ملیت ایرانی، جوان انزلیچی (رمضان) جـ 
اي از طبقه اجتمـاعی او)، روحـانی و    سواد همراه با کاله نمدي (نشانه عامی و ظاهراً بی

کننـد. بـدون   مـی ماب قرار است هر یک گروهی از طبقات اجتماعی را نمایندگی  فرنگی
ولی به هر حـال واقعیتـی هـم     ،زاده در معرفی این ها راه اغراق پیموده است شک جمال

هاي داستان ارتباط موثر  هاي چندگانه و ناهمگون شخصیت یتدر آن هست. به دلیل هو
 گیرد. ها صورت نمی بین آن

 ایجاد دانشگاه پهلوي -2-2
هاي هویتی روزگار ما ایجاد دانشگاه پهلوي (شـیراز کنـونی)    یکی دیگر از تشویش

است. من استادیار دانشگاه تهران بودم. روزي مرحوم دکتر لطفعلی صورتگر در تابستان 
مرا به دفتر خود خواند. گفت جونم میدانی کـه مـن شـیرازي هسـتم و شـیراز را       1345
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رود آب حیات است/ ولی شیراز ما از  دوست دارم. گفتم اختیار دارید دکتر، اگرچه زنده
تر دوست دارم. من هم تشـکر خـود    ولی تو را بیش ،دکتر خندید و ادامه داد .اصفهان به

 را با شعر جواب دادم.
 آباد نسیم باد مصلی و آب رکن        دهند اجازت مرا بسیر و سفر نمی

جـا   دانـم اشـارتش بـه کـه بـود) آن      هـا (نمـی   دکتر خندید و گفت این پدرسـوخته 
خواهند همه مطالـب را بـه انگلیسـی تـدریس کننـد و       اند که می دانشگاهی درست کرده

بتـه بایـد بگـویم کـه حقـوق      متون درسی هم به زبان انگلیسی باشد، خاك بر سرشان. ال
انـد کـه فـردي را در نظـر      استاد هم سه چهار برابر دانشگاه تهران است. از من خواسـته 

جا و نظام مناسب آموزش انگلیسی براي هدف خاص را سامان دهـد.   بگیرم که برود آن
ام که اگر مایل باشی براي یک سال ماموریت بروي شـیراز.   من هم شما را در نظر گرفته

شـهریور   27بعـدازظهر   7از یک هفته موافقت کردم و به شیراز آمدم و در سـاعت  بعد 
هاي خارجی  از دروازه قرآن عبور کردم. ولی دیگر به تهران بازنگشتم. بخش زبان 1345

نامـه دولـت تاسـیس     با تصویب 1341نفر مدرس محلی داشت. دانشگاه رسماً از سال  5
. من براي انجام این کار شـاق تـا حـدود    به تصویب مجلس رسید 1343در سال  و شد
هاي فشرده تابسـتانه اسـتاد داخلـی و خـارجی اسـتخدام       نفر بخصوص براي کالس 70

جانب  کردم و نظام بسندگی را ایجاد کردم که برنامه تفصیلی آن در مجموعه مقاالت این
یجـاد  کـه هـدف کلـی از ا    ) آمده است. کوتاه سخن این1389به نام از شیراز تا کشمیر (

نویسی در دروس  مرکز عریض و طویل زبان تحقق این امر بود که دانشجویان قبل از نام
برسـند، بتواننـد    (Proficiency)تخصصی رشته خود در زبان انگلیسی به حد بسندگی 

از تدریس مطلب به زبان انگلیسی بهره گیرند و متون انگلیسـی را بفهمنـد. کـاري بـود     
التحصـیالن کـه هـم اکنـون در مشـاغل کلیـدي        ي از فـارغ بسیار شاق. ولی بزعم بسیار

کنند، برنامه بسندگی ازبسیاري از جهات موفق بود و تاثیر قابـل   مملکت انجام وظیفه می
ها و به کلی بر آمـوزش زبـان در ایـران گذاشـت. آقـاي دکتـر        توجهی بر دیگر دانشگاه

بنـده خواسـت کـه آن     زاده از اولین روساي دانشـگاه شـیراز پـس از انقـالب از     فرتوك
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 سیستم را دوباره در دانشگاه شیراز احیاء کنم.
هـاي آموزشـی و    این توفیق البته با مشکالتی همراه بود که بنده با توجه بـه نظریـه  

 کنم: ها را در زیر فهرست می ها آگاه بودم که بعضی از آن زبان شناختی از بسیاري از آن
شـد. حتـی در    یتی بارز دیده مـی در محیط دانشگاه به خصوص تشویش هو -الف
 شدند. کردند دعوت نمی هایی که به لهجه شیرازي صحبت می هاي رسمی خانم میهمانی
 فروختند فزونی گرفت. هایی که جنس خارجی می مغازه -ب
فراگیري و آموزش زبان و ادب فارسی به کسادي گرایید که این خود مشـکلی   -ج

 شود.   بزرگ تلقی می
طور با وقوف از این مشکالت بخصوص مشـکل آمـوزش زبـان    نگارنده این س -د

آمـوزي در   ریزي زبان و مسایل زبان نظري به برنامه«اي مفصل تحت عنوان  فارسی مقاله
) ارائـه کـه   1355نوشتم و در هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی در تهران (شهریور، » ایران

تشـارات دانشـگاه شـهید    ) در زمـره ان 501-532در مجموعه مقاالت کنگره جلـد دوم ( 
هایی در مجله علـوم اجتمـاعی و انسـانی     بهشتی چاپ شده است. این مقاله با دستکاري

) انتشـار یافـت و بـاز هـم یـا      68-85( 1365پـاییز   51شـماره   1دانشگاه شـیراز دوره  
شناسـی کـاربردي و    تغییراتی در مجموعه مقاالت تحت عنـوان شـانزده مقالـه در زبـان    

 ه چاپ رسید.ب 1372ترجمه در 
 شود: در زیر منتخبانی از این مقاله آورده می

 
هـا و   آموزش زبان خارجی به عنوان وسیله تعلیم موضوعات درسی در دانشگاه -3

 موسسات آموزش عالی
شود که معلومات زبان خارجی دانشجویان باید به حدي برسد کـه   اغلب اظهار می

بهره گیرند. این کیفیت اغلـب موجـب   د از متون خارجی در رشته تخصصی خود نبتوان
گوینـد بهتـر اسـت در     شـود. برخـی مـی    هاي فراوان بین افراد مختلـف مـی   جر و بحث

ها به زبان خارجی (مثالً انگلیسی) مطالب را تدریس کنیم و متون انگلیسی بکار  دانشگاه
مـه  که در زبان فارسی مطالب تازه و تحقیقی کـافی وجـود نـدارد و ترج    بریم، براي این



RIC
eS

T

 45                       اهللا یارمحمدي دکتر لطف/  دهی هویت ملی ایرانی نقش زبان فارسی در تبیین و جهت

اي  پذیر نیسـت. از طـرف دیگـر عـده      کلیه مطالب تحقیقی تازه و الزم نیز به موقع امکان
معتقدند که این عمل یعنی آموزش مطالب به زبان خـارجی بـه رشـد و پـرورش زبـان      

شود که این خود با اصول ملی و احساسـات   زند و مانع پیشرفت آن می فارسی لطمه می
این شیوه عملی شود نیاز بـه نگـارش مطالـب بـه زبـان      کند. اگر  میهنی تعارض پیدا می

شود. این مسئله اگر در سطح دانشگاه ایرادي نداشته باشد ولی صـد در   فارسی پیدا نمی
صد براي دبیرستان و دبستان اشکال ایجاد خواهد کرد. ما به هر حال مجبوریم الاقل در 

 تر از زبان مادري استفاده کنیم. سطوح پایین
وصنعتی باسواد و معرفت عمومی بستگی نزدیک دارد. طبعاً ازدیـاد   پیشرفت علمی

سواد و معرفت عمومی باید از طریق زبان مادري صورت گیرد. از طرفی ما الزامـاً بایـد   
 هاي جدید آشنا شویم. از طریق زبان خارجی با تحقیقات و پیشرفت

 
 آموزش و پرورش و مسئله زبان فارسی -4

زبان  فارسی نیاز به بحثی مستوفی دارد. افراد دیگري در اما مسئله پرورش و رشد 
از حدود  .)1349ها توجه شود (باطنی،  اند که باید به آنها گفته و نوشته این زمینه سخن

سال قبل تاکنون این کشور به سرعت از علوم و تکنولوژي غرب بهره گرفته است.  150
هـاي   ا خود فرهنگ جدید و ایـده کند. ب طبیعی است که تکنولوژي در خالء حرکت نمی

کنـد.   آورد. نظام فکري نو و برداشت نو از زندگی طبعاً در زبان تاثیر می جدید همراه می
هـاي   گیـرد. واژه  زبان که وسیله انتقال معانی و افکار است ناچارگونه نوي به خـود مـی  

بـات جدیـد   گیرنـد و ترکی  شوند. لغات قدیمی معانی نو به خود مـی  بیگانه وارد زبان می
 د تا نیاز مردمان برطرف شود.نشو ساخته می

) آموزش و پرورش جزو اولین نهادهـایی اسـت کـه    1387: 17به قول شمشیري ( 
هاي دبستان و دبیرسـتان در ایـن    گیرد. به ویژه دوره دهی هویت در آن صورت می شکل

 مسئله نقش بسزایی برعهده دارند.
ـ   ان زبانگونـه مـادري را (ترکـی، لـري،     فرض بر این است که به طور کلی اهـل زب

گیرند و از این نظـر قاعـدتاً آمـوزش زبانگونـه      اصفهانی یا تهرانی) خود به خود فرا می
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مادري در نظام تعلیم و تربیت رسمی محلی ندارد. لـذا مـراد از آمـوزش زبـان فارسـی      
تاندارد) اي است که در بیشتر جاها در اغلب موارد به زبان رسمی (اسـ  گونه آموزش زبان

 هاي مختلف باشد تعبیر شده است. که قابل فهم براي بیشتر متکلمین زبانگونه
کـه بـا    ترین نقش زبان است. به علـت ایـن   اساسی» نقش ارتباطی«شود که  گفته می

هاي  ). بنابراین یکی از هدف1349نیازهاي روزمره قاطبه اهل زبان مرتبط است (باطنی، 
در دوره تعلیمــات عمــومی (یعنــی ابتــدایی و مهــم آمــوزش زبــان فارســی بخصــوص 

راهنمایی) آمـوزش زبانگونـه ویـژه گفتـاري و گونـه نوشـتاري ضـمن توجـه الزم بـه          
آمـوز بایـد در گفتگـو بـا      اختالفات آن با گویش مادري افـراد اسـت. از ایـن رو دانـش    

ري آن زبانگونه ویژه مهارت الزم و کافی پیدا کند و بتواند از الگوهاي واژگانی و دسـتو 
هـاي بعـدي اهمیـت     رسد که تسلط بر الگوهاي صـوتی در درجـه   بهره گیرد. به نظر می

ها به خـوبی   ها و رشتی ها، تبریزي ها، اصفهانی باشد. ما به فارسی صحبت کردن شیرازي
کننـد. بـه همـین ترتیـب      اي جـدي ایجـاد نمـی    ایم و تلفـظ کلمـات مسـئله    عادت کرده

دستوري گونـه نوشـتار را فـرا گیـرد، الفبـاء و عالئـم        آموز باید لغات و الگوهاي دانش
گذاري را یاد بگیرد، بتواند بخواند و بنویسد و به رسوم کتابت و قراردادهاي آن در  نقطه

 هاي مختلف ارتباطی آشنایی پیدا کند. موقعیت
آموزش زبان فارسی نه فقط در سطوح دبستان و دبیرسـتان بلکـه در دانشـگاه نیـز     

 گردد: دارد علیهذا پیشنهادات زیر با تلخیص الزم ارائه می وضع نابهنجاري
 مبارزه جدي با بیسوادي و باال بردن سطح معرفت عمومی. -الف
کوشش بیشتر در تربیت معلمان متخصص آموزش زبان در سطح دبیرسـتان و   -ب
 دبستان.
تهیه و انتشار روزافزون مطالب ساده و علمی و شغلی متناسب با درجـه سـواد    -ج

 و فهم قاطبه مردم سوادآموخته.
ارزشیابی متداوم مواد و مشرب آموزشی زبان در دبستان و دبیرستان و کوشـش   -د

 هاي موردنظر. در رفع کمبودها و بهتر ساختن مواد و شیوه
هـاي زبـانی و    منظـور تحقیـق در ویژگـی   هاي پژوهشی ثابـت بـه    ایجاد گروه -هـ
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ها بـا زبـان گفتـار و     هاي مختلف کشور و بررسی اختالفات آن ها و لهجه اجتماعی زبان
ها فراگیـري زبـان اول و    نوشتار رسمی، انتشار اطالعات نظري و عملی در زمینه ویژگی

ئل هاي زبـانی و دیگـر مسـا    ایجاد مهارت ،هاي مختلف دوم و چندم، محک زدن تکنیک
 تحقیقی مربوط.

ایجاد مراکز آمـوزش جداگانـه آمـوزش فارسـی عمـومی و زبـان خـارجی در         -و
ها به منظور توجه بیشتر به مسـائل زبـان آمـوزي ضـمن ایجـاد همکـاري بـین         دانشگاه
 هاي مختلف که با آموزش زبان سروکار دارند. دیسیپلین
سـی و خـارجی در   هاي بازآموزي معلمـان و اسـتادان زبـان فار    گسترش برنامه -ز

 ها. وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه
 ها به طور اعم. ایجاد عالقمندي شغلی کافی در آموزش و پرورش و دانشگاه -ح
ها و دوره قبل از دانشـگاه بـه    آموزش وسیع و سریع زبان خارجی در دانشگاه -ط

هـاي   یـت منظور ایجاد بسندگی در خواندن متون در درجه اول و بسـندگی در کلیـه فعال  
هـاي   هـا و ایجـاد کـالس    زبانی در مراحل بعدي ضمن بهبود آموزش زبان در دبیرستان

 هاي آموزشی زبان به طور کلی. ها و گسترش برنامه تقویتی فشرده در دانشگاه
کوشش وسیع در پرورش زبان فارسی به عنوان وسیله انتقال مفـاهیم علمـی و    -ي

مختلف آموزشی، انتشـاراتی، فرهنگسـتان،   فنی ضمن ایجاد رابطه معقول بین موسسات 
هـا   هـا و دانشـگاه   هـاي ترجمـه متـون در فرهنگسـتان     رادیو تلویزیون و ایجـاد سـازمان  

 بخصوص در مراکز آموزش فارسی عمومی.
هـاي تحصـیالت تطبیقـی در ادبیـات و      توجه کافی به ایجاد دروس و برنامـه  -ك

 علوم.
 هاي آموزشی ادبیات. در برنامهاي و معاصر  التفات الزم به ادب ترجمه -ل
اقدام به تربیت متخصصان آموزش زبان مادري و خارجی ضمن اعزام دانشـجو   -م

 و معلمان باتجربه به مراکز آموزش زبان در خارج و داخل.
هاي مختلف که به نحوي با آموزش زبـان   هاي سازمان آهنگ ساختن فعالیت هم -ن

سـی و تحقیقـات مربـوط سـروکار دارنـد      خارجی و فارسی و پرورش و رشد زبان فار
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ریـزي زبـانی    توسط وزارت علوم و آموزش عالی یا جوامع اساتید و معلمـان در برنامـه  
 گیرد. هاي مختلف که در این زمینه انجام می کشور و ازدیاد کارآئی فعالیت

 
 زبان و ادبیات -5

است کـه  هاي فکري و اجتماعی هر قوم  اي از فعالیت ادبیات متضمن قسمت عمده
باید تاکید کرد که ادبیات با انواع نثر و شعر خـود یکـی از    .یابد از طریق زبان تحقق می

ارکان مهم هویت ملی ایرانی است. فرصتی دست داد که بـراي شـرکت در کنفـرانس و    
هاي چند به مدت نسبتاً طوالنی به کشمیر هند بروم. در ورود به هتل به میز هتـل   کارگاه

گفتگوي ما به زبان انگلیسی بود. وقتی محل اقامت خود یعنی شیراز  چی مراجعه کردم.
را روي فرم نوشتم یک بار شعفی در هتل چی رخ داد و گفت: اگر آن ترك شیرازي بـه  

که هر وقـت   دست آرد دل ما را/ به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. جالب این
اي کرده بود. بـه   که مرا عقده . به طوريکرد دید چند غزل ناب حافظ را نثار ما می مرا می

هر حال من و هتل چی به همت خواجه حافظ داراي هویت همسـان شـدیم. از طریـق    
هاي دیگران پی ببریم و بـا روحیـه    توانیم به روحیه و احساسات و آرمان اثرات ادبی می

 بزنیم.خود مقایسه کنیم و بالنتیجه بتوانیم احساس اینهمانی خود را با دیگران محک 
هاي عامیانه فولکـور (فرهنـگ عامـه)     هاي ادبیات شعر و اسطوره قصه از زیر مقوله

آداب و رسوم از جمله مراسم عروسی و تدوین، همگی در تبیین هویت ملـی    اعتقادات،
 ایرانی نقش بسزایی دارند.

انقالب اسـالمی در هـوایی و فضـایی    «)، 1386: 149به نقل از سنگري در حیاتی (
ـ ه دین و مردم نگریست و دین نه ایستا که پویا و مردم نه خـاموش و  تازه ب ی درد کـه  ب

زاده چنین بینش و نگرشی بود. پهناوري  فریادگر و دردآشنا معرفی شدند. ادبیات انقالب
چنین فرهنگی که در تداوم خویش عنصري سوم را بر خویش افزود و بـا افـزودن ایـن    

عنصر مهم ملیت و ایرانی بودن بود. دیـن، مـردم    ضلع مثلث ادبی انقالب کامل شد. این
هـا نـه    اي است که انتزاع و تفکیـک آن  آئی خویش... به گونه و ایران در همخوانی و هم

 مطلوب است و نه منطقی و نه حتی ممکن.



RIC
eS

T

 49                       اهللا یارمحمدي دکتر لطف/  دهی هویت ملی ایرانی نقش زبان فارسی در تبیین و جهت

 ها ایجاد فرهنگستان -6
یکی از راههاي مقابله با تشویش هویتی و به ویژه صـیانت از کیـان زبـان فارسـی     

بـه ریاسـت    1314اردیبهشـت   29ها بـوده اسـت فرهنگسـتان اول در     ایجاد فرهنگستان
رسـماً تعطیـل شـد. حاصـل کـار ایـن        1333محمدعلی فروغی تشکیل شد و در سـال  

بـود.   1320واژه تا سـال   2000) به تصویب رساندن 1383فرهنگستان به نقل از قریبی (
 آغاز کرد. 1322ا از سال همچنین این فرهنگستان انتشارنامه فرهنگستان ر

ایجاد و تا سـال   1347فرهنگستان دوم به نام فرهنگستان زبان ایران در پنجم مرداد 
گزینی بود و باز به قول  ترین فعالیت این فرهنگستان در زمینه واژه دایر بود. وسیع 1357

ي بیگانه ها واژه فارسی در برابر واژه 6650گزینی مجموعاً  هاي واژه ) گروه1383قریبی (
پیشنهاد کردند. بخش عمده تالش در این دو فرهنگستان مصروف دور ریختن بسـیاري  

هاي سره آریـائی یـا حتـی مـن      ها با واژه از واژه هاي مرسوم و جا افتاده و جایگزین آن
 درآوردي شد.

اساسنامه تأسیس فرهنگستان سوم به نام فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی توسـط     
 24/11/68و  26/10/68مـورخ   209و  208هاي  ب فرهنگی در جلسهشوراي عالی انقال

 اي بوده است. به تصویب رسید و تاکنون منشاء خدمات ارزنده
هـاي علـوم و علـوم     اساسـنامه فرهنگسـتان   1366شوراي انقالب فرهنگی در سال 

اساسنامه فرهنگستان هنر را نیز تصویب کرد. فرهنگستان علوم  1377پزشکی و در سال 
هـاي قابـل تـوجهی مـن      شناسی را در خود جاي داده است که در آن فعالیت خه زبانشا

شناسی کاربردي که مطالعات زبان فارسـی را نیـز    شناسی به ویژه زبان علم زبان درجمله 
 گیرد. گیرد صورت گرفته و می در بر می

 این بخش را با نقل اهداف فرهنگستان زبان و ادب کـه از آن بـه نـام فرهنگسـتان    
 دهیم. سوم نام برده شده که مستقیماً به هویت ملی ایرانی عنایت دارد سامان می

حضور قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایـران و   -1
 زبان دوم عالم اسالم و حامل معارف و فرهنگ اسالمی.

ایجاد انس با  هاي علمی و ادبی و  پروردن زبانی مهذب و رسا براي بیان اندیشه -2
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 هاي آینده معارف تاریخی در نسل کنونی و نسل
رواج زبان و ادب فارسی و گسترش حوزه و قلمـرو آن در داخـل و خـارج از     -3
 کشور.
ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی، به تناسب مقتضیات زمـان و زنـدگی و    -4

 پیشرفت علوم و فنون بشري با حفظ اصالت آن.
 

 ها هاي قومی و گویش بانبرخورد با ز -7
 هاي قومی و آموزش زبان معیار توزیع زبان -1-7

هاي قومی ما با توجـه بـه پیشـینه و تجـارب و حافظـه تـاریخی مشـابه مـا و          زبان
احساسی که نسبت به این حافظه تاریخی داریم جزئـی از هویـت ملـی مـا بـه حسـاب       

شـور ایـران زبـان    کر داخل ) گفته است که د1376آیند. در جاي دیگر، یارمحمدي ( می
هاي مختلف آن زبـان مـادري نیمـی از مـردم اسـت. نیمـی دیگـر بـه          فارسی با گویش

هاي محلی چون ترکی، کردي، لري، بلوچی، گیلکی، مازنـدرانی، عربـی، آسـوري،     زبان
ي آموزشـی   گویند و گفته شده است که از جهت نوع کالن شیوه ارمنی و غیره سخن می
توان حداقل به چهار گروه تقسیم کـرد. گـروه اول    مملکت را میفارسی جمعیت داخل 
شـود کـه زبـان     شان فارسـی اسـت. گـروه دوم شـامل کسـانی مـی       آنان که زبان مادري

ي  شان فارسی نیست ولی به علت متولـد شـدن یـا سـکونت طـوالنی در منطقـه       مادري
هاي سـاکن   مانند تركزبانان است،  ها به پارسی مانند پارسی فارسی زبان، تلفظ زبانی آن

ي زبـان دوم   تهران. گروه سوم حالتی است که زبان فارسی براي سخنگویان آن به مثابـه 
هاي ساکن تبریز یا زنجان، گروه چهارم وضعی است که زبـان پارسـی    است، مانند ترك

هاي سـاکن روسـتاهاي آذربایجـان     براي فراگیران حکم زبان خارجی را دارد، مانند ترك
گیرنـد و در   ا فقط سرکالس درس یا از طریق وسایل ارتباط جمعی فرا مـی که فارسی ر

منزل و کوچه و برزن سـروکاري بـا زبـان فارسـی ندارنـد. چنـین وضـعی را در مـورد         
هـاي   توانند هریک به زیرگـروه  ها می توان متصور شد. این گروه هاي قومی دیگر می زبان

ر حـالتی آرمـانی هریـک از ایـن     خردسال و بزرگسال تقسیم شوند. طبیعی اسـت کـه د  
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طلبند و بـه مـواد آموزشـی مخصـوص نیـاز       ي آموزشی خاص خود را می ها شیوه گروه
توان ادعا کرد که چندزبانگی در این مملکت قاعده اسـت   پس با کمی تساهل می دارند.

 نه استثنا.
 
 پیشنهاد این است که نکات زیر باید مورد عنایت واقع شوند. -2-7

هـا عجـین شـده اسـت.      هاي فکري و فرهنگی اقوام مختلف با زبان آن فرآورده -1
شـود. زبـان    اي است پیچیده که توسط مغز و ذهن آدمی به کار گرفته می زبان نیز پدیده

دهـد   رود و نشان می بخشی از میراث فرهنگی و هویت سخنگویان آن زبان به شمار می
کننـد؛ پـس    ن را چگونه تلقی مـی نگرند و مسائل جها که گویشوران چگونه به جهان می

نابودي یک زبان و گویش نابودي بخشی از میـراث فکـري بشـر را بـه دنبـال خواهـد       
 داشت.
ها را مورد تهدیـد   هاي فرهنگی انسان ها اکوسیستم ها و گویش زوال سریع زبان -2

 قرار خواهد داد.
هـاي خـود    آگـاهی هـا بـا توجـه بـه      ي زوال زبـان  شناسان در قبال مسـئله  زبان -3

 مسئولیتی مضاعف دارند.
در سـطح ملـی بـراي داخـل     » طرح کتـاب قرمـز  «پیشنهاد این است که الگوي  -4

کشور نیز مورد عنایت قرار گیرد. به این ترتیب که مرکزي به نام مرکز اسناد و اطالعات 
یـا   ي زیادي را باعث نشود (مـثالً در فرهنگسـتان علـوم ایـران     زبانی در جایی که هزینه

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا مرکز مطالعات علمی و فرهنگی و یا حتی در یکـی از  
 له اجرا درآید:حهاي کلی زیر به مر ها) بنیاد گردد و در آن فعالیت ه دستگا

هـاي موجـود    ها، کتب، نوارها و فیلم آوري اطالعات، نوشته الف) کوشش در جمع
 هاي زبانی مختلف. ي آرشیو گونه تهیه هاي منطقه و ها و گویش ي زبان درباره

ب) برقراري ارتباط و همکاري نزدیک با نهضـت سـوادآموزي، جهـاد سـازندگی،     
 ها. هاي بهداشت و کسب اطالعات الزم از آن خانه

ها، همراه بـا   آوري گویش اي کامل به عنوان ابزاري براي جمع ج) تدوین شیوه نامه
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نامـه بایـد    ه ي ایـن شـیو   ع زبـانی. در تهیـه  ها در سـطوح مختلـف جوامـ    کارکردهاي آن
شناسـان، مـردم شناسـان و     شناسـان زبـان، جامعـه    شناسی به ویژه جامعه متخصصان زبان

نامه باید. به نحوي تهیه شود که بتواند  متخصصان فرهنگ عامه مشارکت کنند. این شیوه
با یکـدیگر قابـل   بین عموم پژوهندگان هماهنگی الزم را ایجاد کند تا دستاوردهاي آنان 

 مقایسه باشند.
هـاي   شناسی دانشگاه هاي کوتاه مدت براي معلمان زبان ها و دوره د) تشکیل کارگاه

هـاي گویشـی    ه و ویژگـی منا ها به استفاده از شیوه مختلف کشور به منظور آشنا کردن آن
 مناطق مختلف.
ت و تعیـین  اي در اسـرع وقـ   هـاي منطقـه   ها و گـویش  اي از زبان ي سیاهه هـ) تهیه

 گیرند. هایی که زودتر در معرض زوال قرار می هاي الزم براي بررسی گونه اولویت
هـا و دادن حـق تحقیـق بـه      و) برقراري ارتباط نزدیک بین مرکز موردنظر دانشـگاه 

نامه با رعایت اولویت تعیین شده در یک ناحیـه بـراي بررسـی     کسانی که در قالب شیوه
 کنند. دام میهاي خاص اق ها و گویش زبان

هـاي زبـانی، قـومی و     هاي گویشی و فرهنگی و گونه ز) بررسی و گردآوري نمونه
 ها در آرشیو مخصوص. محلی و انتقال و نگهداري آن

هـا را بـا توجـه بـه      ح) عقد قرارداد با افراد مختلف که توانایی گـردآوري گـویش  
 نامه دارند. ضوابط در قالب شیوه

دهنـد، بـه    ی و ملی که فعالیتی مشابه در دنیا انجـام مـی  الملل ط) تماس با مراکز بین
 ها. منظور کسب اطالعات و انتقال آن به دانشگاه

ي معیار (یعنـی   که قلمرو گونه ي) طرح این نکته که هرکس حق دارد که بدون این
زبان فارسی رسمی) را مورد تخطی قرار دهد، به زبان قومی تکلم کند و بنویسـند. (رك  

قـانون اساسـی اسـت کـه      15). مطالب فوق هماهنگ با مفاد اصل 1371 یحیی مدرسی،
 گویدك می

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایـران فارسـی اسـت. اسـناد، مکاتبـات، متـون       
هـاي محلـی و    رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی اسـتفاده از زبـان  
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هـا در مـدارس در کنـار     آن هاي گروهی و تـدریس ادبیـات   قومی در مطبوعات و رسانه
 زبان فارسی آزاد است.

هـاي میـان مـدت یـا دراز مـدت دایـر کنـد کـه          تواند دوره ك) مرکز مورد نظر می
ریزي زبانی ایـران ببیننـد و همگـام بـا      فرهیختگان آن تعلیماتی نظري و علمی در برنامه

 د.هاي ایران فعالیت کنن ها و گویش اهداف مرکز و کتاب سرخ در باب زبان
هـا و   ي برخورد زبان ل) این روزها خود شهرها ( چه کوچک و چه بزرگ) صحنه

هاي مختلف زبـانی در جوامـع شـهري بـه      ها و گونه اند و زبان هاي مختلف شده فرهنگ
اي اسـت کـه    کنند. این نکته ها را تنظیم می هاي بسیار ظریف، روابط انسان صورت شبکه

ده است؛ اما مرکز مورد اشاره باید به ایـن واقعیـت   در گذشته بسیار کم به آن پرداخته ش
 نیز در حد لزوم توجه کند.

 
 زبان و اینترنت -8

اي که از زبان (گفتار و یـا نوشـتار)    هم اکنون در اینترنت ما با سه عملکرد گسترده
 شود روبرو هستیم. بهره گرفته می

اي کامل  موعهي این شبکه مج ترین جلوه گسترده .(Web)شبکه جهانی یا وب  -1
 ،المعـارفی  از همه کامپیوترهایی است که به اینترنت متصلند. دسترسی بـه مراجـع دایـره   

هـاي تجـاري و صـدها     آگهـی  ،هاي شخصی، نشر خبر، نویسندگی خـالق  انتشار نوشته
 کاربري دیگر از طریق شبکه در اختیار کاربران قرار دارد.

 تبادل پیام نوشتاري به دیگران. به منظور (email)پست الکترونیک یا ایمیل  -2
توانند به صورت همزمان صـحبت   چت) که در آن کاربران می chatگفتگو (یا  -3

 کنند یا پیام شفاهی خود را با تاخیر زمانی ارسال دارند.
بـه  کـه  ) استفاده از اینترنت را انقالب زبانی جدیـد نامیـده اسـت    1385کریستال (

 گذارد. تشویق هویت تاثیر میمقیاس زیاد در جابجایی قدرت و 
اي  که بیشتر کاربران مجبورند که از زبان انگلیسـی در مکاتبـات و محـاوره    اول این

 گیرد. د و بالنتیجه بطور طبیعی زبان فارسی در فرودستی قرار مینالکترونیکی بهره گیر
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 الذکر از جهات مختلف بـا  دوم اینکه نوشتار و گفتارهاي اینترنتی در سه مورد فوق
کند. توجه داریم کـه مـثالً در گفتـار معمـولی از      گفتار و نوشتار معمولی تفاوت پیدا می

کنیم کـه   هاي حرکتی در محاوره رودررو استفاده می دست، صورت، خنده، گریه و شیوه
تواند در سـبک گفـتن و نوشـتن اینترنتـی تـاثیر       در کاربردهاي اینترنتی غائبند و این می

 بگذارد.
افزار مـورد   کامالً بدیهی است که ماهیت سخت) «1385: 101یستال (باز به قول کر

هایی را که کاربر براي ایجاد ارتبـاط بـا دیگـران در     نیاز براي دسترسی به اینترنت، گزینه
تفـاوت گفتگـوي کـامپیوتري بـا صـحبت حضـوري در       » سـازد  اختیار دارد محدود می

 شود. گر می موضوع بازخورد و رعایت نوبت نیز جلوه
اکنون با تشویش هویتی زبانی جدیدي روبرو هستیم که روز بـه   که ما هم نتیجه این

 روز تشدید خواهد شد.
هـاي   امروزه از یک سو با هویـت «اي دارد.  ) در این باب نکته1387: 82شمشیري (

هاي فراملی، بـه تعبیـر دیگـر در     قومی و اقلیتی سروکار داریم و از سوي دیگر با هویت
هـاي جمعـی مشـتمل بـر      هـاي مختلفـی از هویـت    هـر فـردي بایـد الیـه    جهان معاصر 

اي و جهـانی رشـد    اي گروهـی، ملـی، منطقـه    هاي خانوادگی، هویت قومی، قبیله هویت
 هاي هویتی نقش زبان بغایت بارز است. در همه این گونه» کند. ونمو پیدا می

ي تبدیل چـالش  اي برا برنامه«) تحت عنوان 1391: 83در مقاله پرمحتواي مهدوي (
آهنگـی دارد.   چه در باال آوردیـم هـم   با آن که پیشنهاداتی شده است» اینترنت به فرصت

 ها به شرح زیر است: برخی از آن
کـه زبـان مسـلط در اینترنـت      جـائی  تقویت زبان فارسی در فضاي سایبر. از آن -1

ـ   انگلیسی است و زبان یکی از عناصر شاخص هویت د بـه  ساز در هر کشوري اسـت بای
 ها و تعابیر انگلیسی در دستور کار قرار گیرد. روزرسانی زبان فارسی در مقابل واژه

 اي باید در دستور کار قرار گیرد. گسترش سواد رسانه -2
ارزانی و افزایش سرعت به تقویت فرصـت هویـت ایرانـی در اینترنـت منجـر       -3

افزارهاي بـا کیفیـت    رمگذاري به ساخت ن شود، الزم است که نهادهاي دولت با هدف می
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 گیري کاربران منتشر کنند. اقدام کنند و در اینترنت براي بهره
تواند بـه اعتمـاد نفـس     ایجاد دیتا سنتر ملی و پست الکترونیک معتبر نه تنها می -4

 شود. ملی بینجامد بلکه در ترویج و تبلیغ هویت ملی موثر واقع می
 
 لیگیري ک نتیجه -9

ایم و خواننده محترم  هاي دست یازیده گیري ن مقاله به نتیجهما در مقاطع مختلف ای
 جا شاید مفید باشد: دهیم. ذکر چند نکته در این ها ارجاع می را به آن
هایی بوده اسـت.   خوش بحران هویت ملی از روزگاران گذشته تا به حال دست -1

زنـدگی متعـادل    اند حالت ثبات را به دست آورند تـا  ولی مردم ایران در نهایت توانسته
 میسر گردد.

هاي غیرفارسی هستند. این حالت  گویشور زبانکشور حدود نیمی از مردم این  -2
 .هاي دنیا وجود دارد. این حالـت جـزوي از نـاموس طبیعـت اسـت      در بسیاري از زبان
زبانه بسیار شاذ است. زبان فارسی بخش مهمی از هویت ملی ما اسـت   وجود کشور تک

 و باید آن را پاس بداریم. دیگر گویشوران نیز باید آن را پاس بدارند.
هم دولت و هم فرد فرد افراد باید گسترش و آموزش زبـان فارسـی را وظیفـه     -3

 خود بدانند.
رنت روبرو هستیم. برما اسـت کـه بـا ایـن     اکنون در چالشی سخت با اینت ما هم -4

 چالش آگاهانه و عالمانه برخورد نماییم.
 

 کتابنامه فارسی
 . تهران.3و2و1) راهنماي تدریس فارسی و دستور 1352انوري، حسن و همکاران (

زبـان و  » پیشنهادهایی درباره تقویت و گسترش زبان فارسی) «1349باطنی، محمدرضا (
 تفکر. تهران.

یکی بود یکی نبود. به کوشش علـی  » فارسی شکر است) «1379زاده، محمدعلی ( جمال
 دهباشی، تهران: سخن.
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از هویت ایرانـی،  » شعر دفاع مقدس، رصدگاه هویت ملی) «1386سنگري، محمدرضا (
 به کوشش: حیاتی، زهرا. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.

 ملی، شیراز: انتشارات نوید.) درآمدي بر هویت 1387شمشیري، بابک (
ش در زبان و ادبیات فارسی معاصر با تاکید یشوتهاي  نشانه« 13869اهللا ( طاهري، قدرت

از هویت ایرانی، به کوشش زهـرا حیـاتی:   » زاده استان فارسی شکر است جمال«بر 
 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.

ی. تهران: روابط عمومی فرهنگستان ) فرهنگستان زبان و ادب فارس1383قریبی، حسن (
 زبان و ادب فارسی.

 ) انقالب زبانی. ترجمه شهرام نقش تبریزي. تهران: ققنوس.1385کریستال، دیوید (
 فرهنگ، کتاب سیزدهم» ریزي در ایران مسائل زبانی و برنامه) «1371مدرسی، یحیی (
بصـیرت  » فرصـت  اي بـراي تبـدیل چـالش اینترنـت بـه      برنامه) «1391مهدوي، فرهاد (

 .1، شماره 1صالحین. سال 
» مسائل چندزبانگی آموزش زبان فارسی رسمی در ایـران ) «1371اهللا ( یارمحمدي، لطف

 .30-39مجله رشد آموزش ادب فارسی، شماره مسلسل 
شناسـی کـاربردي و ترجمـه. شـیراز:      ) شانزده مقاله در زبان1372اهللا ( یارمحمدي، لطف

 انتشارات نوید.
) از شیراز تا کشمیر، شیراز: انتشارات موسسه آموزش عـالی  1389اهللا ( ي، لطفیارمحمد
 زند

 
 کتابنامه انگلیسی

Haugen, E. (1950). "Problems of Bilmgualism" Lingua Vole II. No. 3. 
Yarmohammadi, L. (1389) "A Report on the English Program at 

Shiraz University's Language Center" From Shiraz to Kashmere.
Shiraz: Zand Higher Educational Institute. 
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 داري کاهش سهم نیروي کار انسانی و فروریختن نظام سرمایه

 »لسترتارو«و » رنّگروی«هاي  مروري بر دیدگاه

 دکتر حسین نمازي
 

چکیده
تــاکنون، کــاهش ســریع و مســتمر دســتمزد واقعــی در کشــورهاي  1970از دهــه 

داري آغاز شده است. این پدیده علـل و پیامـدهایی دارد کـه از دیـدگاههاي دو      سرمایه
» Lester Thurowلستر تارو «و » Gero Jennerر نّیداري :گرو  ان نامی سرمایهداقتصاد

مورد بررسی قرار گرفته است. هردو صاحب نظر عامل اصلی این کـاهش را در ماهیـت   
یابنـد و در بسـیاري از    هـاي حـاکم بـر آن مـی     ها و ارزش مندي قانونداري،  نظام سرمایه

موارد مخصوصاً در مورد پیامدهاي کاهش دستمزد وحدت نظر دارند و آن را موجب از 
» داريپایان سـرمایه «در اثر علمی خود » رنّی«دانند.  داري می هم پاشیده شدن نظام سرمایه

کند تـا زمـانی کـه نـرخ بهـره       اثبات می» کار ان نیرويیقانون تفاوت بهره به ز«براساس 
باالتر از نرخ رشد اقتصادي قرار دارد، سهم نیروي کار الزاماً کـاهش خواهـد یافـت. بـا     

تاکنون رو بـه   1960توجه به این که رشد اقتصاد جهانی براساس ارقام ارائه شده از دهه 
راي نـرخ بهـره بـا    شود و چنین کاهشی ب کاهش بوده است و پیوسته به صفر نزدیک می

داري سازگار نیست بنابراین روند کاهش دستمزد واقعـی   ساز و کار نظام اقتصاد سرمایه
 شود. یابد و در نهایت به ویرانی این نظام منتهی می در آینده نیز پیوسته ادامه می

هاي هاروارد و ام. آي. تی. و مشاور اقتصادي کلینتـون   استاد اقتصاد دانشگاه» اروت«
داري و  بـا تحلیـل ماهیـت نظـام سـرمایه     » داري آینـده سـرمایه  «کتاب معروف خـود  در 

هـایی کـه نظـام اقتصـاد      کند که فقـدان همـان ارزش   هاي حاکم بر آن استدالل می ارزش
ماننـد   - هـا را نفـی کـرده اسـت     توجه بوده و آن ها بی داري از ابتدا نسبت به آن سرمایه

اقتصـادي متناسـب بـا برابـري سیاسـی، توزیـع       رعایت منافع جمعی بلندمدت، برابـري  
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عامل اصلی ایجاد بحران و فروریزي ایـن نظـام اسـت و علـم اقتصـاد       –عادالنه درآمد 
هایی که براي عمل کرد مطلوب جامعه ضـروري اسـت    تواند بدون حاکمیت ارزش نمی

درآمد و نابرابري » تارو«ي کند. از دیدگاه رداري جلوگی از اضمحالل نظام اقتصاد سرمایه
داري است کـه بـا از بـین رفـتن تهدیـد       ثروت و کاهش دستمزد بخشی از نظام سرمایه

یابد و توقف آن مستلزم تحوالت ساختاري بزرگـی در ایـن نظـام     سوسیالیسم شدت می
هاي حاکم بـر آن اسـت کـه آن هـم بـا اصـول و اعتقـادات نظـام          همراه با تغییر ارزش

ادامه وضـعیت موجـود را جـز در کوتـاه     » رنّی«ز مانند نی» تارو«داري مغایر است.  سرمایه
داند و به طور مستدل ترك برداشتن و از هـم پاشـیده شـدن نظـام      پذیر نمی مدت امکان

 کشد. داري را به تصویر می سرمایه
 
 مقدمه

داري بـا   نظریات دهه آخر قرن بیستم در مورد مسائل و آینده نظام اقتصـاد سـرمایه  
که این نظریات پس از فروپاشی نظام  نظر متفاوت است. اول ایننظریات گذشته از چند 

داري بـه صـورت    که نظـام اقتصـاد سـرمایه    شود و در حالی اقتصاد سوسیالیستی ارائه می
بالمنازع در صحنه جهانی حضور دارد و کشورهاي سوسیالیستی نیز به نظـام بـازار آزاد   

که این نظام جاي خود  مپنر مبنی بر اینهایی از نوع نگرانی شو اند دیگر نگرانی رو آورده
را به نظام اقتصاد سوسیالیستی بدهد قاعدتاً نباید مطرح باشد. ثانیـاً تحـول تـدریجی در    

داري از مرحله لیبرال به مقرراتی که از نیمه قرن نوزدهم آغاز شـد و   نظام اقتصاد سرمایه
کـه بـراي جلـوگیري از     قرن بیستم ادامه یافت و اقدامات متعـددي  اواسط دهه هشتمتا 

نظام انجام گرفت و نیز کسب تجربیات الزم در نیمه دوم قرن بیسـتم ایجـاب   این انهدام 
داري با اطمینان بیشتري به حیات خود ادامـه دهـد. ابـراز     کند که نظام اقتصاد سرمایه می

هاي جدي اقتصاددانان این نظام پس از طی این مراحل و در حال حاضر، حـاکی   نگرانی
هـا از آینـده    ها و تضادهاي درونی این نظام است. ثالثاً این ابراز نگرانـی  عمق نارسائی از

ـ یگـرو  «و » لسـتر تـارو  «هاي به نامی چون  داري از طرف شخصیت سرمایه هرگونـه  » رنّ
ـ زداید. فردي مانند لستر  شائبه رنگ و بوي سوسیالیستی داشتن این نظریات را می ارو، ت
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استاد و رئیس دانشـکده مـدیریت ام.آي.تـی، مشـاور اقتصـادي       استاد دانشگاه هاروارد،
اگر متهم به داشتن افکار سوسیالیستی شـود،   1کلینتون و نویسنده کتاب رویاروئی بزرگ

توانند از این اتهام برکنار باشند؟ توجـه بـه ایـن     داري می کدامیک از اقتصاددانان سرمایه
عه ما سابقه دارد کـه هرگـاه انتقـادي    موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که در جام

داري و یـا   هـاي سـرمایه   علمـی بـه نظریـات و مبـانی یکـی از نظـام      منطقـی و  هرچند 
سوسیالیستی وارد شـود. معمـوًال صـاحب آن بـه داشـتن تمـایالت سوسیالیسـتی و یـا         

 شود. داري متهم می سرمایه
ایـن نظـام بـا    داري و احساس خطـر از فروریـزي    طرح مسائل نظام اقتصاد سرمایه

ـ «هـایی ماننـد    هاي متین از طرف شخصیت تحلیل و استدالل ـ ی«و » اروت امکـان زدن  » رنّ
 سازد. هرگونه انگ و برچسب داشتن تمایالت سوسیالیستی را به طراحان آن منتفی می

داري و احسـاس خطـر    هاي نظام اقتصاد سرمایه آشنایی با عمق معضالت و ناتوانی
ندان این نظـام، در عـین حـال ناآگـاهی کسـانی را آشـکار       فروریزي آن از طرف دانشم

 دانند. سازد که این نظام را نسخه شفابخش براي همه کشورهاي جهان می می
» داري پایـان سـرمایه  «در این نوشتار یکی کتـاب  » تارو«و » رنّی«منبع اصلی نظرات 

 ا نام اصلی:باست » رنّی«نوشته 
Das Ende des Kapitalismus, Gero Jenner, Frankfurt am Main 1999 

 و دیگر کتاب:
The future of Capilalism; Lester Thurow; New York; 1996 

» تـارو «به فارسی نیز ترجمه شده است. » داري آینده سرمایه«که دومی تحت عنوان 
در رأس آن کـاهش  که داري را  در این کتاب ارتباط مشکالت کنونی نظام اقتصاد سرمایه

هـاي   د واقعی و تشدید نابرابري اقتصادي قرار دارد با ماهیت ایـن نظـام و ارزش  دستمز
کند کـه چگونـه تناقضـات درونـی      حاکم بر آن مورد بررسی قرار داده است و اثبات می

گرائی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، تکیـه بـر منـافع     داري، مصرف نظام اقتصاد سرمایه
را در بلندمدت مورد توجـه قـرار دهـد موجـب      اي که منافع جمع فردي و فقدان آموزه

تشدید نابرابري اقتصادي و عدم تناسب بیشتر توزیع قدرت اقتصادي و قـدرت سیاسـی   
                                                           

.کتاب جهان در چهار سال متوالی پس از انتشارترین  پرفروش - 1
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نماید و چیـزي در برابـر    ناپذیر می گر را در این نظام اجتناب اي ویران شده و وقوع زلزله
وچـک از  داري قد علم خواهد کرد کـه دیگـر حمایـت سیاسـی گروهـی ک      نظام سرمایه

قـانون  «نیز با ارائـه  » رنّی«هاي کالن هستند کافی نخواهد بود.  افرادي که صاحب سرمایه
کاهش مستمر سهم نیروي کار انسـانی را در نظـام   » تفاوت نرخ بهره به زیان نیروي کار

کنـد و بـه    هاي حاکم بر این نظام تحلیل مـی  داري در ارتباط با قانونمندي اقتصاد سرمایه
کند که این روند غیر قابل اجتنـاب و در عـین حـال غیرقابـل      اثبات می صورت مستدل

هـا   دوام است و الزاماً دو قطبی شدن جوامع را تشدید و زمینه مستعد براي ایجاد بحـران 
انجامد. در ایـن نوشـتار    کند و در نهایت به اضمحالل نظام می و تروریسم را تقویت می
نظر کوشش شـده اسـت نظرهـاي مشـترك      هاي این دو صاحب ضمن مروري بر دیدگاه

 گیري شود. بندي و نتیجه آنان جمع
  داري را چـاره نابسـامانی   ها براي کسـانی کـه الگـوي سـرمایه     آشنایی با این تحلیل

 دانند نیز خالی از فایده نیست. اقتصادي همه کشورهاي جهان می
 

 1970کاهش دستمزد واقعی در آمریکا و اروپا از دهه  -1
 1992تـا   1973هاي  دهد که در سال با استناد به آمار رسمی آمریکا نشان می »تارو«

درصـد بـاقی مانـده     80درصد) باالي سپاه کار، دسـتمزد واقعـی    20به استثناي پنجک (
دهـد کـه متوسـط     او همچنین توضیح می 1پیوسته از کاهش واقعی برخوردار بوده است.
تا  1973هاي  کردند بین سال ام وقت کار میمیانگین مزد کارگرانی که در سراسر سال تم

 11درصدي تولید ناخالص داخلـی سـرانه واقعـی بـه میـزان       29به رغم افزایش  1993
ر بـوده اسـت، زیـرا    تو در این میان وضع کارگران سفیدپوست بـد  2درصد سقوط کرده

                                                           
هاي جمعیت، درآمد مصرف کننـده   ؛ منبع: اداره آمار امریکا، گزارش45-47داري: ص ارو، لستر، آینده سرمایهت - 1

.148و  137)، ص 1973و  1992(واشنگتن، چاپخانه دولتی، 
2. U.S Bureau of the Census, Income, Poverty and Valuation of Noncash Benefits; 

1993.
Current Population reports. Consumer Income, series P.60-188 (Washington, D.C.: 

U.S. Government Printing Office. 1995). P.X; Council of Economic Advisers. 
Economic Reports of the President 1995 (Washington D.C.: U.S. Government 
Printing Office. 1995). PP. 276. 311. 
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 با 1995و  1994هاي  سقوط مزدها براي سال 1درصدي روبرو شدند. 14ها با کاهش  آن
کند از زمانی کـه آمـار داریـم     او اضافه می 2درصد در سال رسید. 3/2شتاب بیشتري به 

گاه میانگین مزد واقعی کارگران آمریکایی این چنین در عـرض دو دهـه پیوسـته در     هیچ
گـاه دیـده نشـده اسـت کـه بیشـتر کـارگران         حال سقوط نبوده است و پیش از این هیچ

و باشند و این در حـالی باشـد کـه تولیـد ناخـالص      آمریکائی با کاهش مزد واقعی روبر
این روند در مورد مزدهاي واقعـی سـاعتی و    3سرانه داخلی در مسیر افزایش بوده باشد.
رغم افزایش تولید ناخالص سـرانه آمریکـا بـه     هفتگی نیز حاکم است، به طوري که علی

منصـب  بـی مزدهـاي واقعـی سـاعتی کـارگران      1994تا  1973درصد از سال  33میزان 
 19درصـد و مزدهـاي هفتگـی آنـان      14کنـد)   (کارگري که کسی زیردست او کار نمـی 

 4درصد در این مدت کاهش یافته است.
شـود. در   کاهش دستمزد در اروپا در مقایسه با آمریکا به شکل متفاوتی ظـاهر مـی  

حالی که در آمریکا کاهش اسمی دستمزد متـداول اسـت، در اروپـا و مخصوصـاً آلمـان      
سهم نیروي کار از تولید ناخالص ملی که در مقایسه با سـهم سـرمایه در حـال کـاهش     

شـوند کـه در    شود و بقیه کارگران بیکار می تري از کارگران تقسیم می است، به تعداد کم
 5عمل همان تاثیر کاهش دستمزد را دارد.

 از کاهش سهم نیروي کار انسانی» رگرو ینّ«تحلیل  -2
ترین مشکالت نظـام اقتصـاد    یروي کار انسانی را یکی از بزرگکاهش سهم ن» رنّی«
داند و  درمان و عامل فروپاشی نظام می داري و به طوري که خواهیم دید ان را بی سرمایه

دهـد.   مـی شـرح  » قانون تفاوت نرخ بهره با نرخ رشـد اقتصـادي  «علت این کاهش را با 
رشد تولید ناخالص ملی قـرار گیـرد.   براساس این قانون چنانچه نرخ بهره باالتر از نرخ 

سهم نیروي کار انسانی از تولید ناخالص ملی (نسبت به سهم سـرمایه) کـاهش خواهـد    
                                                           

1. Economic Reports of the President 1995, P.310. 
2. Keith Bradsher. "American Real wages Fell 2.3 Percent in 12 Month Period. 

"New York Times. June 23. 1995. P.D4. 
3. Karoly, "The Trend in Inequality." PP. 44,46. A16.221.
4. Council of Economic Advisers, Economic Report of the President 1995 

(Washington. D.C:U.S. Government Printing office). PP. 276,311.326. 
5. Jenner Gero; Das Ende des Kapitalismus; S.182. 
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نامد. او  نیز می» قانون تفاوت بهره به زیان نیروي کار«یافت. به همین دلیل این قانون را 
آمریکـا و   با ذکر یک مثال عددي کـه نتـایج آن بـا اقتصـاد     1990تا  1970براي دو دهه 

 1دهد: اروپا مطابقت دارد، به شرح زیر توضیح می
شود. فرض ایـن   چه در دهه هفتاد اتفاق افتاد با یک مثال بسیار ساده خالصه می آن

کننـد در   ها کار می نفر آن 80نفر تشکیل شده است که  100است که کل اقتصاد فقط از 
واحـد   100نیـروي کـار دقیقـاً    نفر صاحب سرمایه هستند. در آغاز صاحبان  20که  حالی

واحد را بـه صـاحبان    20دارند و  واحد را براي خود نگاه می 80کنند که از آن  تولید می
پردازند. این وضعیت در اصل با شرایط نیمه دهه هفتاد مطابقت دارد. بر ایـن   سرمایه می

یار اساس همه اعضاي اقتصاد ملی در این مقطع درآمدي معادل ارزش یک واحد در اخت
تر از نرخ بهره باشد شـرایط در   دارند. حال ببینیم اگر نرخ رشد تولید ناخالص ملی پایین

یم کـه اقتصـاد در   ندهد؟ فرض ک یعنی بیست سال بعد چگونه خود را نشان می 90دهه 
 4درصد رشد واقعـی داشـته در حـالی کـه نـرخ بهـره        5/1هر دو دهه به طور متوسط 

 100درصد بوده است. در این صورت صاحبان نیروي کار بعد از بیست سال، دیگر نـه  
کنند. اما صاحبان سرمایه در پایـان دو دهـه بـیش از دو     واحد تولید می 135واحد بلکه 

واحد ادعـاي   20ها به جاي  آورند. آن کردند به دست می دریافت می چه در آغاز برابر آن
کند که برابـر بـا   از ارزش ابتدایی خود را دریافت می  سرمایه برابر  2.واحد دارند 44

ماند. با این ترتیب سهم کـار   واحد باقی می 91بنابراین براي کار فقط درصد است.  120
مایه به طور محسوس کاهش یافته است. کار تنها از ثروت تولید شده نسبت به سهم سر

برابر 
80
درصد است. به عبـارت   14کند که معادل  از ارزش ابتدایی خود را دریافت می 91

درصـد بـا بـیش از     35که تولید ناخالص ملی در این مـدت   دیگر در حالی
3
افـزایش   1

 درصد است. 14افزایش تنها  یافته است سهم کار از این

                                                           
 .180-181همان منبع: ص  -1
nهر دو رقم براساس فرمول  -2

on )/P(XX محاسبه شده است. 1001
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 1دهد. نمودار صفحه بعد تصویر این مثال را به خوبی نشان می
دهد که در حقیقت این محاسبه نسبت بـه واقعیـت وضـع بهتـري را      ادامه می» رینّ«

به کار به زیان کار افـزایش یافتـه باشـد (مـثالً       دهد، زیرا چنانچه نسبت سرمایه نشان می
نسبت 

80
به  20

70
تبدیل شده باشد) شرایط از این هم بدتر خواهد بود. بنابراین با فرض  30

واحد افـزایش یافتـه، بایـد کـار      135ثابت بودن این نسبت وقتی تولید ناخالص ملی به 
واحد فقـط   108که عمالً کار به جاي  واحد سهم ببرد، در حالی 27واحد و سرمایه  108
بـا ایـن   رسـد.  واحـد مـی   44واحد به  27سهم سرمایه به جاي  و برد واحد سهم می 91

درصد قدرت خرید اولیه خود در صحنه حضـور دارد.   84سال با  20ترتیب کار بعد از 
)84%

108

91
(

 
در واقع به نسبت افزایش حدود

3
تولید ناخالص ملی، سهم کار نزدیـک   1

به 
5
 کاهش یافته است. 1

 

 
 
کند این کاهش قدرت خرید نیروي کار در کشورهاي توسعه  اضافه می» رینّ«گاه  آن

یافته مثالً آمریکا به صورت مستدل و مستند تحقـق یافتـه اسـت. درآمـد متوسـط همـه       
درصـد کـاهش    20جا تقریباً  نیمه دهه هفتاد در آنشاغلین صنعتی زیر سطح مدیریت از 

                                                           
 .181همان منبع: ص  - 1
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قـانون تفـاوت نـرخ بهـره و نـرخ رشـد       «داشته است، درست معادل همان مبلغی که از 
 آید. به دست می» اقتصادي

دهد  کاهش قدرت خرید لزوماً خود را در قالب کاهش حقوق و دستمزد نشان نمی
ه در قسمت دوم به اخراج کارگران بـا  افتد. (همان طور ک مانند آنچه در آمریکا اتفاق می

دستمزدهاي باال و جایگزین کردن آنان با کارگران با دستمزدهاي کمتر بـه عنـوان روش   
معمول در آمریکا اشاره خواهد شد.) راه دیگر آن از طریق تقسیم مبلغ کل دسـتمزد بـه   

مـان انتخـاب   تعداد کمتري کارگر و بیکار کردن بقیه است. این راه در اروپا از جملـه آل 
است کـه  » تفاوت نرخ بهره«شود. در هر دو صورت همان قانون اقتصاد کالن  شده و می

هـا کـارگر را الزامـاً موجـب      کند یا اخراج میلیـون  کاهش دستمزدها را اجباراً ایجاب می
 اي ندارد و در آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد. شود. این الزام و اجبار چاره می

چه باعث شده است تـاکنون آثـار منفـی بهـره آن طـور کـه        ر آنل ینّبراساس تحلی
 هست خود را نشان ندهد دو چیز است:

گیـري تمـدن صـنعتی قـوي و در پـی توسـعه صـنعتی         که در ابتداي شکل اول این
داري از رشد باالیی برخوردار بود که در تاریخ بشـریت تـاکنون    گسترده، اقتصاد سرمایه
اي در آن مرحله اگر چه سرمایه سـودهاي خیلـی    چنین رشد ویژهسابقه نداشته است. با 

باالیی به دست آورد ولی این امکان هم وجود داشت که درآمد ناشی از کار هـم بتوانـد   
به همان مقیاس افزایش یابد. به همین دلیل آثار منفی بهره در ایـن مرحلـه بـه صـورت     

ت کـه هـم زمـان بـا نضـج گـرفتن       نامرئی در پرده باقی ماند. از همین رو قابل درك اس
تمدن صنعتی، جنگ صلیبی بر علیه بهره که تا آن زمان تاریخ مغـرب زمـین مسـیحی را    
شکل میداد به تدریج سرد شد و به سکوت گرائید. متعاقباً بدون هـیچ تردیـد و گفتگـو    
بهره به عنوان اصل استوار اقتصاد مدرن پذیرفتـه شـد. در دوران قبـل از صـنعتی شـدن      

توانسـت چنـین رشـدي را ایجـاد      پذیر نبود زیرا تجارت هرگز نمی شرایطی امکانچنین 
اي کمتر بـود.   کند و سهم آن براي افزایش سطح زندگی عمومی به طور غیرقابل مقایسه

گونه تعجب نیست که بهره در دوران گذشته به عنوان نیروي مخـرب   بنابراین جاي هیچ
 آمد. به حساب می



RIC
eS

T

 65                     دکتر حسین نمازي / ... داري کاهش سهم نیروي کار انسانی و فروریختن نظام سرمایه

کـه   آثار بهره پوشیده بماند ایـن بـود کـه عـالوه بـر ایـن      عامل دوم که موجب شد 
افزایش سریع و جهشی تولید ماشینی تقاضاي داخلی را پاسخ گفت، ایجاد مسـتعمرات،  

پذیر ساخت که خـود عامـل مهمـی بـراي      گیري صادرات را امکان ا جهتبرشد صنایع 
صـورت   هـا بـه   داري بود. به همین جهت بهـره توانسـت مـدت    رشد کشورهاي سرمایه

آزار و حتی مددکار درآید و آثار منفی آن عمدتاً مخفی بمانـد. امـا هـم رشـد      عاملی بی
مبتنی بر توسعه صنعتی و هم رشد متکی به مستعمرات اجباراً به مرزهاي خود خواهنـد  

 رسید.
دهد: زمان ما این بدشانسی را دارد که در حال حاضـر چنـین    گاه چنین ادامه می آن

یابـد   اتفاقی افتاده است. از بعد داخلی رشد اقتصادي کشورها به طور پیوسته کاهش مـی 
گیرد. از پایـان دهـه طالئـی، وسـط دهـه       به طوري که نرخ بهره از نرخ رشد سبقت می

آلمان به زیر نرخ بهره (بازار سـرمایه) بلندمـدت    هفتاد رشد حقیقی در جمهوري فدرال
درصد بود. از آن زمـان پیوسـته کـار بیشـتر توسـط       4سقوط کرده است که متوسط آن 

ثروت تحت فشار قرار گرفته است. در مورد تجارت خارجی نیـز دیـر یـا زود شـرایط     
گردند و  یل میآید به این دلیل که بازارهاي قبلی به مناطق صنعتی تبد اشباع به وجود می

له توسعه حکه این مر شوند. به محض این متعاقباً خود به عنوان صادرکننده وارد بازار می
فرا رسد بهره مانند گذشته زیانبار خواهد شد و به عبارت دیگر آثار منفی توزیعی خـود  
را بهتر نشان خواهد داد. با این ترتیب اقتصادهاي توسعه یافته لزوماً بـه مرزهـاي رشـد    

شود؛ اگر نگوئیم مثل انگلسـتان   و با گذشت زمان نرخ رشد به صفر نزدیک می دنرس یم
 1شود. ترین کشور صنعتی زمانی این نرخ منفی هم می قدیمی

شود به هیچ وجه تمایل براي بـه   اي که براي ثروت پرداخت می از طرف دیگر بهره
شود و از طریـق   ده میصفر رسیدن ندارد، زیرا در غیراین صورت سرمایه به تعطیل کشی

                                                           
بینـی   نیز رشد واقعی اقتصاد جهانی را با توجه به روند چند دهـه گذشـته در حـال کـاهش پـیش     » لستر تارو« - 1
 1990درصد و در دهـه   1/2سالی  1980درصد، در دهه  6/3سالی   1970درصد، دهه  5سالی  1960کند: دهه  می

درصد شتاب و نیروي خود را از دست داده  60داري در دو دهه معادل  کند که سرمایه او اضافه می. % 2سالی فقط 
 .17-18داري: ص  است: آینده سرمایه
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ممکن اسـت تصـور شـود کـه در      1کند. جریان پول اقتصاد واقعی را از تعادل خارج می
هـا و در نتیجـه    گذاري و عرضه کاال موجب افزایش قیمت چنین وضعیتی کاهش سرمایه
کند. اما باید  شود و از تعطیل سرمایه جلوگیري می گذاري می افزایش انگیزه براي سرمایه

ت که چنین اتفاقی افزایش نرخ بهره را در پی داشته و تفاوت بیشـتر آن را بـا   توجه داش
 شود. نرخ رشد اقتصادي پایین موجب می

در هر صورت تحت شرایط سیسـتم  » تفاوت نرخ بهره«بنابراین قانون اقتصاد کالن 
ش فزاینـده ارزش  هبه صورت غیرقابل انعطاف از قوت برخوردار است و به سـمت کـا  

 کند. این زمینه واقعی براي هر دو زنجیر فعالیت است: می کار هدایت
 و ... افزایش کار درآمد (افزایش کم درآمد)  ار ـالف: ک

 و ... ثروت بیشتر تر (افزایش درآمد زیاد)  درآمد بزرگ ب: ثروت 
این در حالی است که انتقال از

تـا یـک واقعیـت    زنجیره فعالیت اول به دوم بیشتر جنبه یک واقعیـت ذهنـی دارد   
 خارجی.
و پیامدهاي آن را یک واقعیـت و نتـایج آن را   » قانون تفاوت بهره به زیان کار«ر ینّ

کـه   کند و تاکید دارد به محـض ایـن   وقایع حقیقی اقتصاد سرمایه داري امروز معرفی می
تر از نرخ بهره باشـد، سـهم    اقتصاد رشد نکند یا نتواند رشد کند و یا نرخ رشد آن پایین

 یابد. ار به صورت فزاینده کاهش میک
این قانون همراه با سایر قوانین و نیز شرایط حاکم بر نظـام اقتصـاد   » ینّر«از دیدگاه 

داري از جمله ساز وکار بازار موجب شـده اسـت در پایـان قـرن بیسـتم تمرکـز        سرمایه
ست. ثروت به اوج خود برسد به طوري که در طول تاریخ بشریت هرگز سابقه نداشته ا

درصد دارایی پولی را در اختیار دارند در  96 یهاي آلمان درصد از خانواده 50براي مثال 
 2باشند. درصد آن می 4که بقیه تنها صاحب  حالی

                                                           
ماننـد مشـارکت وجـود      هاي دیگري غیـره از بهـره،   البته این در صورتی است که براي تعیین سهم سرمایه راه -1

 نداشته باشد.
2. Gero, Jenner; Das Ende des Kapitalismus; S. 13-16. 
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نفر میلیاردر همان اندازه ثروت دارند که نیمی از بشریت بـه وسـیله    358همچنین 
در نظام اقتصاد بـازار کـه بـه     هاست گیرد که مدت . او نتیجه میکار خود در اختیار دارد

 داري تبدیل شده است دیگر کار به عنوان اصل اساسی مطرح نیست. سرمایه
ها براي شـکوفایی   ترین انگیزه معتقد است رقابت مفید اجتماعی یکی از قوي» رینّ«

استعدادها و موجب بروز خالقیت و تفکر جدیـد و ابتکـار و نـوآوري اسـت. امـا ایـن       
شود. زیرا با ذکـر ایـن مطالـب فقـط      صادي بعضاً درست فهمیده نمیواقعیت اساسی اقت

شود. این ابعاد مثبت به مفروضـات معینـی بسـتگی دارد. اگـر      نیمی از واقعیت اظهار می
رقابت بدون ارتباط با اهداف مفید اجتماعی صورت پـذیرد، اخـتالل و ویرانـی بـه بـار      

ـ آن هستیم. اگر رقابت بـه ز  فکر نشده شاهد  آورد که امروز ما با آزادسازي می ان سـهم  ی
بنـابراین   انجامـد.  ها رشد می یابد و به فرو ریختن نظام می نیروي کار تشدید شود تنش

داري و اقتصاد بازار را در تقابـل   ترین وظایف ما این است که سرمایه امروز یکی از مهم
 کنیم.هاي این یکی را با خطرهاي دیگري مقایسه  با یکدیگر بفهمیم و فرصت

 
 از علل و پیامدهاي کاهش دستمزد واقعی» لستر تارو«تحلیل  -3

ــارو« ــایر کشــورهاي   » ت ــا و س ــارگري را در آمریک ــار و ک ــرایط و وضــعیت ک ش
داري، تناقضـات درونـی ایـن نظـام و      داري محصول ماهیت نظام اقتصاد سـرمایه  سرمایه
 داند: داري می ایههاي متناسب با ماهیت سرم هاي حاکم بر آن و همچنین روش ارزش
 داري و کاهش دستمزد. ارتباط ماهیت سرمایه -1

داري، تفکرهاي حاکم بر آن و نهایتاً مکانیسـم   ماهیت نظام سرمایه» تارو«از دیدگاه 
 هاي بلند را نادیده انگارد: شود نفع شخصی، منافع جمعی و افق بازار موجب می

تـرحم حـرص    که نیروهاي بیداري درست به این سبب کارآمد است  نظام سرمایه«
انـدازد. سـرمایه    و آز، عشق و اشتیاق به ثروت را در مسیر افزایش هرچه بیشتر سود می

هـا را از کـار اخـراج کـرد و دنبـال       گـردد کـه بتـوان آن    هایی می دار در به در دنبال آدم
تـرین ضـعف نظـام     گردد که نیـاز بـه تعـویض نداشـته باشـند... بـزرگ       هایی می ماشین
داري بـه   سـرمایه » هرکس به فکر خـویش اسـت  «داري این است که در این نظام  هسرمای



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                           68

هـاي غیردولتـی    نگـرد). شـرکت   طور ذاتی افق زمانی کوتاهی دارد (به آینـده دور نمـی  
ــق ــه  اف ــاي برنام ــزي  ه ــا  3ری ــرمایه    5ت ــام س ــته، نظ ــد. در گذش ــاله دارن داري را  س

هـا اکنـون    گـذاري  اما این سـرمایه  هاي بلند مدت دولت نجات داده است. گذاري سرمایه
 1»کاهش یافته است...

به همین جهت در مورد افزایش سـریع نـابرابري ثـروت و درآمـد و روز بـه روز      
 گوید: می» آس و پاس«تر شدن طبقه کارگر  بزرگ
ها بخشی ازاین نظـام   داري از بدو تولد خود این مسائل را داشت. این نظام سرمایه«

ود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظـام تـامین اجتمـاعی    هستند. همین مسائل ب
 2»انجامید.

به عنوان اصـل اساسـی نظـام    » اصالت فرد«بدیهی است که ریشه مسائل مذکور در 
داري است که در عین حـال بـا تـامین منـافع بلندمـدت جامعـه سـازگار         اقتصاد سرمایه

 نیست.
هـایی   گذاري کارآمد باشد، باید سرمایهداري در بلندمدت  اگر قرار باشد که سرمایه«

فع بلندمدت جامعه انسانی نه ککند بل بکند که نفع شخصی فردي هیچ کس را تامین نمی
را در بردارد. یک آموزه (دکترین) مبتنی بر فردگرائی افراطی که افق دید آن کوتاه اسـت  

 3»تواند منافع جمعی بلندمدت را مورد تأکید قرار دهد؟ چگونه می
 

 داري و کاهش دستمزد ها در نظام سرمایه ارزش -2
جا که دراین نظام بر مبناي اصالت فرد، انتخاب فـرد معیـار خـوب و     در واقع از آن

جداي از فرد وجود ندارد لذا در نظام اقتصادي متکـی  » ضرورت«و » ارزش«بد است و 
ن کنـد وجـود   هایی که منافع نظام را در بلندمدت تضمی بر اصالت فرد جائی براي ارزش

 ندارد.

                                                           
 .356، 351داري: ص  تارو لستر؛ آینده سرمایه -1
 .334همان منبع: ص  -2
 .377همان منبع: ص  -3
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کـه بیشـتر    کردي بسیار خوب داشته باشـد مگـر ایـن    تواند عمل جامعه انسانی نمی«
کردار باشند. اما چه کسی باید بگوید که  اعضاي آن در بیشتر اوقات راست گفتار و نیک

داري براي این پرسش پاسخی  هایی باید پرورش یابند؟ نظام سرمایه جوانان با چه ارزش
باشـند.   ها و پسندهاي شخصی هستند و بري از نقـص نمـی   ها صرفاً سلیقه شندارد. ارز

داري این است که به افـراد حـق انتخـاب بدهـد و از ایـن راه       هدف نظام اقتصاد سرمایه
خشنودي و رضایت خـاطر اشـخاص را بـه حـداکثر برسـاند. افـراد بشـر بهتـرین داور         

هتـر از هرکسـی تشــخیص   پیامـدهاي اعمـال خـود هسـتند و راه سـعادت خـویش را ب      
گیـرد، بازارهـا را تصـفیه     کنند، مبادله آزاد صورت می دهند. افراد راه بهینه را پیدا می می
هاي اجتمـاعی ماننـد    هاي اجتماعی زیادي احتیاجی نیست. از آرمان کنند و به تصمیم می

 »»صداقت یا برابري سخنی در میان نیست.
داري بر محور منـافع فـرد شـکل     اد سرمایهها و هنجارها در نظام اقتص اصوالً ارزش

هاي الزم براي حفظ منافع اکثریت جامعه است. بـه همـین    گرفته و این نظام فاقد ارزش
داند که بـا اصـالحات سـطحی     روند کاهش دستمزدها را یک امر بنیادي می» تارو«دلیل 

 قابل عالج نیست.
چنان بنیـادي هسـتند   در عین حال این روندها (کاهش دستمزد) حاصل نیروهایی «

گردنـد. تغییـرات    هاي اقتصادي وارونه نمـی  دانیم با اصالحات آبکی سیاست که همه می
 2»لنگد. ها می ساختاري بزرگی مورد نیاز است. این همان جایی است که پاي دموکراسی

که مجبور به حرکت گردند، بـه   ها هنگامی دهد که دموکراسی او در ادامه توضیح می
اي، معمـوالً بـه کنـدي در مسـیري کـه بـا        به تغییرات بنیادي و ریشـه  جاي دست زدن

کننـد و اضـافه    کمترین مقاومت روبرو شوند به سوي مقصدهاي بهینه محلی حرکت می
کند که اگرچه در مسیر تکاملی معمولی، استراتژي درست همـین اسـت امـا در دوره     می

 گیرد. هاي جهانی فاصله می توازن ناپایدار این استراتژي نادرست است و از بهینه
 

                                                           
.339همان منبع، ص  .1
 .388 صداري:  تارو، آینده سرمایهلستر  - 2
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 سازي و کاهش دستمزد کوچک -3
روش متـداول اخـراج   » تـارو «هـا را   هاي کـاهش دسـتمزدها و حقـوق    یکی از راه

هاي بزرگ و جایگزین کردن کارگران با دستمزد کمتر  کارگران با مزدهاي باال از شرکت
ش انگیزه کارگر نیـز  داند. با این روش مشکل کاهش مستقیم مزد و کاه به جاي آنان می
آید. به همین دلیل او معتقد است کـه اگـر تهدیـد سیاسـی سوسیالیسـم و       به وجود نمی

ی، دیگـر  یهاي نیرومند نباشد در آینده به مزدهاي مبتنی بر کـارآ  تهدید اقتصادي اتحادیه
خواهد بود. ترس از بیکـار شـدن و   » ترس«نیازي نیست، بلکه انگیزه تالش و همکاري 

 1در اقتصادي که مزدهاي واقعی آن در حال سقوط است.رها شدن 
تـرین روش در آمریکـا بـراي اخـراج کـارگران و       سازي به عنـوان متـداول   کوچک

درصـدي کـه    71بازگشت دوباره آنان به کار با دستمزد کمتر اسـت. بـه طـوري کـه از     
تر روبرو درصد یا بیش 25درصد با کاهش مزد خود به میزان  31دوباره به کار بازگشتند 

مجمـوع شـرایط   » تـارو «درصد هم رسیده اسـت.   50شدند و در مواردي این کاهش به 
دانـد.   خانمانی در آمریکا و بقیـه جهـان صـنعتی مـی     کار و کارگري را عامل افزایش بی

سـال   5گـردد کـه در    نفر برآورد می 600000خانمان در آمریکا  اکنون تعداد گروه بی هم
 800000تـا   600000واهد رسید. در فرانسه هم تعداد این گروه میلیون نفر خ 7آینده به 

 نفر برآورد شده است.
درصـد از مـردان    32همین شرایط کار و کارگري موجب شده است که در آمریکا 

نفـره را بـاالي خـط     4ساله کمتر از آن درآمد داشته باشند که بتوانند خـانواده   34تا  25
 2فقر نگه دارند.

اکنـون چنـان میـدان را     داري از نظر سیاسی هـم  که نظام سرمایه معتقد است» تارو«
سابقه بوده است و در ایـن صـدوپنجاه سـال     بیند که از نیمه قرن نوزدهم بی رقیب می بی

هاي میانی و پایین،  بقاي سیاسی این نظام مدیون این بوده است که کارگران، مدیران رده
ت وابسته خود پذیرفته بود، بـه طـوري کـه    کارمندان و کارگران ماهر و فنی را به عضوی

                                                           
 .53تا  50همان منبع صفحات:  -1
 .53تا  50داري: صفحات:  سرمایهتارو، آینده لستر  -2
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دانستند. اما با کوچک ساختن سـپاه کـار    داري می آنان خود را بخشی از تیم نظام سرمایه
گوید که دیگر عضو تیم نیستند. با این ترتیب کارکنانی که از تـیم   ها می خود عمالً به آن
داري را نیـز تـرك    سـرمایه شوند، دیر یا زود تیم سیاسی  داري رانده می اقتصادي سرمایه

 1خواهند کرد.
 2»ویلیام میلبـرگ «و » رابرت هیلبرنر«با استناد به تحقیقات انجام شده توسط » تارو«

که مزدها را به پایین برانند به عمـد مـازاد نیـروي کـار      ها براي این معتقد است که دولت
ي بـا مزدهـاي بـاال و    ها از احیاي اقتصـاد  گیرد که وقتی دولت کنند و نتیجه می ایجاد می

کس نباید به حرفشان توجه کند زیرا  گویند هیچ رشد فزاینده درآمدهاي واقعی سخن می
رود که کمبود کارگر وجود داشته باشد نـه وقتـی کـه کـارگر مـازاد       مزدها وقتی باال می

 3داشته باشیم.
 

 تضاد کاهش مستمر دستمزد واقعی با دموکراسی -4
داري تضاد این  در عین حال بنیادي نظام اقتصاد سرمایهیکی از تضادهاي درونی و 

بـه آن توجـه   » آنتـونی آربالسـتر  «نظام با دموکراسی اسـت کـه دیگـران هـم از جملـه      
 4اند. داشته

از یک طرف دموکراسی با قائل شدن براي هر فرد یک حق رأي، معتقد بـه توزیـع   
سمیت شناختن حاکمیت داري ضمن به ر برابر قدرت سیاسی است. در حالی که سرمایه

تر را از میـدان بـه در    ترها ضعیف سرمایه معتقد به نظامی است که در میدان رقابت قوي
 به خوبی متوجه این تضاد است:» لسترتارو«کنند.  می

داري دربـاره توزیـع مناسـب قـدرت، اعتقـادات بسـیار        دموکراسی و نظام سرمایه«
هـرکس، یـک   «درت سیاسی معتقـد اسـت،   متفاوتی دارند. یکی به برابري کامل توزیع ق

                                                           
 .389همان منبع: ص  -1

2- Robert Helbrooner and William Milberg; The Crisis of Vision in Modern 
economic Tought (New York: Combridge University Press. 1995) P.120 

 .240ص  ،داري تارو، آینده سرمایهلستر  -3
 .408و  407ر و سقوط لیبرالیسم غرب؛ ص آربالستر، ظهوآنتونی  -4
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که دیگري معتقد است که این وظیفه شایستگان اقتصادي است کـه   و حال آن» حق رأي
شـان   هاي اقتصادي برانند و شمع حیات اقتصادي کفایتان اقتصادي را از میدان فعالیت بی

رابري و نـاب » بقاي اصـلح «اش گرد محور  داري همه را خاموش کنند. کارآیی نظام سرمایه
شـوند تـا بـه ثـروت برسـند.       ها کارآمد می زند. اشخاص و شرکت قدرت خرید دور می

داري سـازگار اسـت.    داري به طور کامل با بـرده  پوست کنده این که نظام اقتصاد سرمایه
داري  اند. دموکراسی با بـرده  هاي جنوب آمریکا به مدت دو قرن چنین نظامی داشته ایالت

 1»سازگار نیست.
در ادامه، این اختالف عقیده را درباره توزیع مناسب قدرت در کشوري کـه   »تارو«

نابرابري درآن به سرعت در حال افزایش است بـه عنـوان خـط گسـل عظیمـی معرفـی       
اي بـزرگ را موجـب شـود و     کند که فشارهاي وارد بر آن ممکن است هر آن زلزلـه  می

 ویرانی به بار آورد.
 دهد: او در این مورد چنین توضیح می

عصر خوشحالی طبقات باال و عصر سیر نزولی انتظارات و توقعات طبقات وسـط  «
تواند تا ابد ادامـه یابـد.    تواند چند صباحی دوام بیاورد. اما این دوگانگی نمی و پایین می

هـا شـناورند.    هـا و تکنولـوژي   هاي اجتماعی روي توده مذاب عظیمی از ایدئولوژي نظام
ایدئولوژي) برابري (یعنی دموکراسی) را در کنـار اقتصـادي کـه    بینی ( شود که جهان نمی

دهنـدگان را از دم کـاهش    کند و درآمـد اکثریـت رأي   اي ایجاد می سابقه هاي بی نابرابري
 2»دهد حفظ کرد. می

این در حالی است که در مورد سرعت افزایش نابرابري اقتصادي در آمریکا چنـین  
نشود که بدون انقالب یا شکست نظامی و اشـغال،   گیرد که شاید کشوري پیدا نتیجه می

اي شـده باشـد او    به اندازه آمریکا در دو دهه گذشته دچـار نـابرابري سـریع و گسـترده    
اقعی همزمان با افزایش دائمـی تولیـد ناخـالص داخلـی     والگوي کنونی کاهش مزدهاي 
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 1داند. سابقه می سرانه را در این کشور بی
بهتـرین جاهـایی کـه ایـن تنـاقض درونـی نظـام اقتصـاد          یکـی از  » تـارو «به نظـر  

 دهد همین شرایط کار و کارگري است. داري را نشان می سرمایه
شود در هـیچ کجـا    چه انجام می چه که باید انجام شود و آن تناقض درونی بین آن«

ها بـاکی ندارنـد کـه     باشد. شرکت داري با سپاه کار خود آشکار نمی بهتر از رفتار سرمایه
شـوند کـه    بگویند در برابر سپاه کار خود تعهدات بلندمدت ندارنـد. کـارگران وادار مـی   

بیاموزند که باید درآمدها را در کوتاه مدت به حداکثر برسـانند و هـر وقـت کارفرمـائی     
جدید پیدا شود که اندکی بیشتر بپردازد به او پیوندند. در جاي خود ماندن و بـه انتظـار   

است زیرا شرکت بدون توجه بـه  » احمقانه«مزد و حقوق نشستن  توفیق آینده و افزایش
 2»دهد. تان تردیدي به خود راه نمی نقش گذشته شما در توفیق آن، در آینده براي اخراج

با اطمینان و در عین حـال بـا احتیـاط    » لسترتارو«با توجه به مجموعه این شرایط، 
 کند: بینی می یشداري پ اي بدفرجام براي نظام اقتصاد سرمایه آینده

اگر نابرابري ادامه یابد و روز به روز بیشتر شود و مـزد واقعـی اکثریتـی عظـیم از     «
داند که چـه پـیش خواهـد     هاي ما روز به روز کاهش یابد، کسی به درستی نمی خانواده

اي کـه   داري، در دوره آمد. اما گمان نزدیک به یقین من این است که اگـر نظـام سـرمایه   
، مزدهـاي واقعـی   ]یابـد  اقتصاد رشـد مـی  [شود  تر می ي روز به روز بزرگکماج اقتصاد

اي براي اعضاي خود به ارمغـان نیـاورد، دیـري نخواهـد گذشـت کـه حمایـت         فزاینده
سیاسی اکثریت جماعت را از دست خواهد داد. به همین ترتیـب، اگـر فرآینـد سیاسـی     

داري  یت در درون نظـام سـرمایه  چه را سبب بروز این واقع مبتنی بر دموکراسی نتواند آن
دهنـدگان   اعتبار خواهد شـد. گـروه بزرگـی از راي    شود عالج کند، دموکراسی نیز بی می

برد و عقیده نـدارد کـه دولـت نقـش مراقبتـی       اي نمی ناراضی از اوضاع، که از نظام بهره
 3»تواند ابزار کامیابی اقتصادي یا سیاسی باشد. دهد، نمی خود را انجام می
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 گوید: پذیر نیست می مورد این که ادامه این روند در بلندمدت امکان و در
توانـد برتابـد کـه در مقایسـه بـا       داري از نظر سیاسـی مـی   در کوتاه مدت، سرمایه«

گذشته که سوسیالیسم یا کمونیسم آن را به انقالبی داخلی یا تهـاجمی خـارجی تهدیـد    
در پیش گیرد. اما روزي فـرا خواهـد    تر تر و خشن کرد، با سپاه کار خود رفتار سخت می

داري قد علم کند و آن روز است کـه حمایـت سیاسـی     رسید که چیزي در برابر سرمایه
هاي کالن هستند. کافی نخواهد بـود و بـه    گروهی کوچک از افرادي که صاحب سرمایه

 1»حمایت بیشتري نیاز خواهد داشت. این حمایت از کجا باید سر برآورد؟
 دهد: ادامه میگاه چنین  آن
هـا و درآمـدها همـه جـا رو بـه افـزایش        حقایق مثل روز روشنند. نابرابري ثروت«

اي از  است. اکثریتی عظیم با تنزل دائمـی مزدهـاي واقعـی خـود روبـرو هسـتند. طبقـه       
کارگران فاقد فن و مهارت که اقتصاد مولد و ثمربخش به آنان نیازي نـدارد در حـال پـا    

هـا، شکسـته اسـت. نظـام      اعی بین طبقه وسط آمریکا و شرکتگرفتن است. میثاق اجتم
ها بوده است، در حـال   تامین اجتماعی که در صد سال گذشته درمان اصلی درد نابرابري

زاي صفحه ناپیداي اقتصادي دست به کارند تـا رویـه    نشینی است. نیروهاي تحول عقب
 2»اقتصادي کره زمین را به سرعت دگرگون سازند.

بینـی   داري را پـیش  فروپاشی نظـام سـرمایه  » تارو«مجموعه این شرایط،  با توجه به
کند و ادامه حیات آن را جز با تغییراتی بنیادي در مبناي این نظـام (و نـه اصـالحات     می

داند. اما با توجه به اصول و اعتقادات این نظام، اصـالح درونـی    پذیر نمی سطحی) امکان
ساز بودن  داند و پس از ابراز ناامیدي از چاره ار میو تغییرات ساختاري آن را بسیار دشو

 گوید: سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تامین اجتماعی می
ساز نباشد، که نیست، پس چیزي دیگر باید بـه ایـن نظـام     ها چاره اگر این راه حل«

 پیوند زد، اما این چیز کدام است؟
اسـت، زیـرا ایـن نظـام      داري بسیار دشوار اصالح داخلی (درونی) در نظام سرمایه
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کنـد. در نظریـه    هایی دارد که نیاز به اصالحات نهادي آگاهانه عمدي را انکار مـی  عقیده
کنند. جوامعی که نهادهـاي   داري، نهادهاي اجتماعی از خود مراقبت می (تئوري) سرمایه

ن کفایت و ناکارآمد را از صحنه اقتصادي بیـرو  کارآمدتر دارند جوامع داراي نهادهاي بی
اصـالح اجتمـاعی    ایـن نظـام   شان بیشـتر اسـت.   رانند زیرا توانائی تولید و سازندگی می

داند. دست ناپیداي (نامرئی) بازار درسـت همـان    عمدي و حساب شده را ضروري نمی
 1»سازد. گذارد نهادهاي کارآمد را نیز می طور که کاالهاي باب طبع افراد را در اختیار می

امه، سقوط کمونیسم را عامل اعتبار بخشیدن به اصل فـوق  در اد» لسترتارو«اگرچه 
هاي ناکارآمد خود بـه خـود از صـحنه حـذف      گوید نهادها و نظام داند (اصلی که می می
شود که این امـر   بیند و یادآور می آن می» زمان بردن«شوند). اما نقطه ضعف آن را در  می

 سال طول کشید. 75در مورد کمونیسم 
داري به وسـیله یـک    نیست که جایگزین شدن نظام ناکارآمد سرمایهبنابراین معلوم 

انجامد، بـا توجـه بـه     نظام اقتصادي کارآمد از طریق سازوکار بازار چه مدت به طول می
هـا بـا نظـام اقتصـاد      هـایی کـه منـافع آن    عوامل دیگري از جملـه افـراد و گـروه    که این

 2کنند. آن به شدت دفاع میداري موجود پیوند خورده است از موجودیت  سرمایه
کند کـه در نهایـت حمایـت گروهـی      استدالل می» تارو«البته همان طور که دیدیم 

تواند در برابر اکثریتی عظـیم   هاي کالن هستند نمی کوچک از افرادي که صاحب سرمایه
داري را حفـظ و از درهـم    یابد، نظـام سـرمایه   که مزد واقعی آنان روز به روز کاهش می

 ن جلوگیري کند.شکستن آ
 
 گیري: بندي و نتیجه جمع

 توان به شرح زیر خالصه کرد: را می» رگرو ینّ«و » لسترتارو«اشتراك نظر 
هر دو، کاهش مستمر دستمزد واقعی یا سـهم نیـروي کـار انسـانی را در نظـام       -1

                                                           
.334منبع: ص همان  .1

2- Norbert Schraad, Strukturwandel und dynamische Effizienz in unter- schiedichen 
wirtschaftsorodnungen; S.46. 
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 شناسند. ترین معضل این نظام می داري به عنوان بزرگ سرمایه
داننـد.   داري مـی  هاي نظام اقتصـاد سـرمایه   مندي قانون . هر دو علت این کاهش را2

داري بـا ایـن نظـام     کند که این مسائل از بدو تولد نظام اقتصاد سرمایه تصریح می» تارو«
ي بـاالتر از نـرخ    کند که اوالً نـرخ بهـره    اثبات می» رینّ«بوده و بخشی از این نظام است. 

الزامـاً بـه کـاهش سـهم     » وت نـرخ بهـره  تفا«رشد اقتصادي براساس قانون اقتصاد کالن 
شود. ثانیاً نرخ رشد اقتصادي با توجه به مرزهاي رشـد، تمایـل بـه     نیروي کار منتهی می

که چنین شرایطی براي نرخ بهره وجـود   کاهش و نزدیک شدن به صفر دارد. در صورتی
م نیـروي  ندارد. در نتیجه نرخ بهره پیوسته باالتر از نرخ رشد خواهد بود و نـاگزیر سـه  

داري  کار انسانی مستمراً کاهش پیدا خواهد کرد و این واقعیـت نظـام اقتصـادي سـرمایه    
 امروز است.

پـذیر   نـا  هر دو مقابله با این مسئله را بسیار دشـوار بلکـه امکـان   » رینّ«و » تارو« -3
مقابله با مسئله کاهش دسـتمزد واقعـی را مسـتلزم    » تارو«دانند. همان طور که دیدیم  می
دانـد کـه خـود بـا سـایر اصـول و        داري مـی   الحات درونی در نظام اقتصـاد سـرمایه  اص

کند که کاهش دستمزدها و اخـراج   هم تاکید می» رنّی«معتقدات این نظام سازگار نیست. 
قـانون تفـاوت نـرخ    «ها نفر کارگر از کار با توجه به شرایط حاکم بر این نظـام و   میلیون

 اي ندارد. جباري است و چارهالزامی و ا» بهره به زیان کار
هر دو ادامه کاهش سهم نیـروي کـار انسـانی را بـراي درازمـدت غیـر ممکـن         -4

تواند چنین روشـی را   داري می کند که در کوتاه مدت سرمایه تصریح می» تارو«دانند.  می
با سپاه کـار خـود در پـیش گیـرد، امـا روزي فـرا خواهـد رسـید کـه چیـزي در برابـر            

هـاي   د علم کند و آن روز حمایت گروهـی کوچـک از صـاحبان سـرمایه    داري ق سرمایه
و » تفاوت بهره بـه زیـان کـار   «نیز با تاکید به همین قانون » رینّ«کالن کافی نخواهد بود. 

هیچ «داري، در پایان کتاب خود تحت عنوان  سایر قوانین و شرایط حاکم بر نظام سرمایه
 ن مطلب تأکید دارد. بر ای» داري اي براي نظام سرمایه آینده

ساز کـاهش   داري را زمینه هاي حاکم بر نظام اقتصاد سرمایه اگرچه هر دو ارزش -5
دانند و توزیع درآمد به وسیله مکانیسم بازار را به عنوان توزیع طبیعی  دستمزد واقعی می
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کنند و عدم تعادل در زمینه سهم نیروي کار انسانی را نتیجـه عملکـرد مکانیسـم     نفی می
هـایی کـه در نظـام     تري به تاثیر ارزش در حد وسیع» تارو«دانند اما در این میان  ازار میب

پـردازد و اصـوالً کارآمـدي     داري موجـب پیـدایش چنـین مسـائلی هسـتند مـی       سرمایه
رحم حرص و آز و اشتیاق به ثروت  داند که نیروهاي بی داري را به این سبب می سرمایه

انـدازد و کـاهش دسـتمزد و اخـراج کـارگر را       ر سود میرا در مسیر افزایش هرچه بیشت
تـر پیـروز    جا که در این نظام هرکس به فکر خـویش اسـت، قـوي    کند. از آن ایجاب می

کند. همچنین او فقدان جایگاهی در این نظـام   تر را از میدان بیرون می شود و ضعیف می
 را شـوند  معـه مـی  کرد خوب جا هایی مانند برابري، صداقت که موجب عمل براي ارزش

داري پاسخی براي ایـن پرسـش    داند، زیرا نظام سرمایه ها می ها و نابرابري منشاء نارسائی
کـه   هایی باید پرورش یابند؟ براي این ندارد که چه کسی باید بگوید جوانان با چه ارزش

 هاي شخصی هستند. ها صرفاً سلیقه ارزش
 ن است که:آید ای چه از تحلیل نظریات ارائه شده برمی آن

هـا   داري از ابتـدا نسـبت بـه آن    هایی که نظام اقتصاد سرمایه اوالً فقدان همان ارزش
ها را انکار کرده است، مانند رعایت منافع جمعی بلندمـدت، کـاهش    توجه بوده و آن بی

تـرین مشـکالت را    اکنون بـزرگ   شکاف طبقاتی، برابري، تعاون، توزیع عادالنه درآمد هم
داري براي بقاي  نظام سرمایه» تارو«ایجاد کرده است؛ در حالی که به قول براي این نظام 

هـایی ماننـد    شـود کـه نفـی ارزش    ها نیاز دارد. از همین جا نتیجه گرفتـه مـی   خود به آن
هایی مانند توزیع درآمد و ایجاد تعـادل بـه    گیري هاي یاد شده و واگذاري تصمیم  ارزش

داري نیز (ماننـد کمونیسـم)    ت و مدل مطلق سرمایهآفرین اس عهده مکانیسم بازار مشکل
 کارساز نیست.
پروائی نسبت به کاهش دستمزد و حقـوق واقعـی کـارگران و     ا بییتوجهی  ثانیاً بی

کارمندان در کشورهاي در حال توسعه (از جمله کشور مـا)، بـا ایـن تصـور کـه چنـین       
د دارد و ایـن کشـورها   اي در کشورهاي پیشرفته صنعتی با اقتصاد قوي هم وجـو  مسئله

طـور کـه دیـدیم     اند اشتباه است. همـان  پیوسته از رشد اقتصادي مطلوبی برخوردار بوده
هـا   رشد این کشورها عواملی داشته است که دیگر به مرزهاي خـود رسـیده و از مـدت   



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                           78

پیش، رو به کاهش است. عالوه بر این مشکالت ناشی از کاهش دسـتمزد و حقـوق در   
به گسل عظیمی تبدیل شده است که این نظام را » تارو«اري به تعبیر د کشورهاي سرمایه

که راه حل روشـنی بـراي جلـوگیري از     در معرض فروریختن قرار داده است، بدون این
توانـد الگـوي مناسـبی     آن ارائه شده باشد. بنابراین چنین راهی با چنین سرنوشـتی نمـی  

رهاي در حـال توسـعه بـه علـت     براي سایر کشورها باشد. به خصوص که اقتصاد کشو
ــات و  ــودنمحــدودیت بیشــتر امکان ــاراتر ب ــه مراتــب   ناک ــامین اجتمــاعی ب سیســتم ت
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 با توجه به قانون جدید  اي مسئولیت مدنی پزشکنمب

 3921مصوب  مجازات اسالمی
 

 دکترسیدحسین صفایی
  
 مقدمه

کـه در   مـدنی اسـت   یتمدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولمسئولیت 
بحث واقع و آراء مهمـی راجـع بـه آن صـادر شـده اسـت. در       کشورهاي مختلف مورد 

، مسـئولیت مـدنی پزشـکان تـابع     1361کشور ما، قبل از تصویب قانون دیات بـه سـال   
در  قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود و از لحاظ مبناي مسئولیت اصوال مبناي تقصیر که

مـال بـود. لـیکن در    مقرر شده بود در این مورد هم قابل اع 1339قانون مسئولیت مدنی 
چنـد مـاده بـه ایـن      1370و به دنبال آن در قانون مجـازات اسـالمی    1361قانون دیات 

موضوع اختصاص یافت که با مبناي تقصیر سازگار نیست وانگهـی ایـن مـواد از لحـاظ     
 شود.  می یر آنها نیزاختالف نظر دیدهفسمبناي مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در ت

) مقررات پیشین را اصالح کرده و 1392مجازات اسالمی جدید( خوشبختانه قانون
 به مبناي تقصیر باز گشته است.        

پذیرش نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت پزشکان مبتنی براین فکر است کـه اصـوال   
تعهد پزشک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ یعنی پزشک به موجـب قـرارداد یـا    

ر را با رعایت موازین پزشـکی مـداوا کنـد و کوشـش و مهـارت      قانون متعهد است بیما
خود را براي درمان او بکار بندد؛ لیکن درمان قطعی ( شفا دادن) بیمـار در اختیـار او و   

توان مسئول شناخت که تقصـیر  مورد تعهد او نیست؛ بنابراین پزشک را فقط هنگامی می
مسئولیت محض و بدون تقصیر باشـد،  او به اثبات برسد. وانگهی اگر مسئولیت پزشک، 

                                                           
پژوهشـی) دانشـگاه علـوم قضـایی و خـدمات      -(علمـی  صلنامۀ دیدگاه هاي حقوق قضائیفاین مقاله قبال در  .1

اینک با اصالحاتی در این مجموعه نیز منتشر می گردد.به چاپ رسیده و  1391، تابستان 58اداري، شماره پیاپی 
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 عها و جراحیهاي خطرناك دست بزند و ایـن امـر مـان   کند به معالجهپزشک جرأت نمی
 پیشرفت علم پزشکی و به زیان بیماران و جامعه خواهد بود. 

شود که قابـل  به هر حال، در زمینه مبناي مسئولیت مدنی پزشک مسائلی مطرح می
یک مسئولیت محض و بدون تقصیر و مبتنی بر نظریـه  بحث است: آیا مسئولیت پزشک 

تـوان مسـئولیت پزشـک را    هاي دیگر مسئولیت بدون تقصیر است؟ آیا میخطر یا نظریه
بر اماره تقصیر دانست؟ آیا در صورت شرط عدم مسئولیت یـا برائـت از ضـمان،     بتنیم

او را مسـئول  تـوان  پزشک به طور کلی از مسئولیت معاف است یا با اثبات تقصـیر، مـی  
شناخت؟ آیا با توجه به قانون مجازات اسالمی از لحـاظ مبنـا، تفـاوتی بـین مسـئولیت      

کننده وجود دارد؟ آیا در فقـه امامیـه مسـئولیت پزشـک یـک مسـئولیت       پزشک و ختنه
براي پاسخگویی به سؤاالت فوق، نخست مبناي مسئولیت  محض و بدون تقصیر است؟

المی و فقه امامیه و سپس شـرط برائـت از ضـمان را    مدنی پزشک در قانون مجازات اس
 دهیم. مورد بحث قرار می

 
 مبناي مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسالمی و فقه امامیه   -نخستبخش
مربوط به مسئولیت پزشـک   1370مصوب  قانون مجازات اسالمی 321تا  319ادوم
 . سپس به نقد آنهـا مـی پـردازیم   کننده و دامپزشک است که نخست به تحلیل و و ختنه

 آنگاه به مقررات قانون جدید مجازات اسالمی اشاره می کنیم.
 
 1370 قانون مجازات اسالمی  321و  320، 319تحلیل مواد  -الف

درباره مسـئولیت مـدنی و بـه تعبیـر فقهـی ضـمان        1370مصوبا. ق. م. 319اده م
ق و متخصـص باشـد در معالجـه   ذاحهرگاه طبیبی، گرچه « دارد:پزشک چنین مقرر می

کند، هرچنـد بـا اذن مـریض یـا     دهد یا دستور آن را صادر میهایی که شخصا انجام می
   "یا خسارت مالی شود ضامن است.ولی او باشد، باعث تلف جان، نقص عضو 

قابل ذکر است که این ماده داراي قلمروي گسترده است؛ زیـرا هـم اتـالف و هـم     
 "ناظر بـه اتـالف و عبـارت     "شخصا انجام می دهد"تسبیب را شامل می شود: عبارت 
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نقـص   وناظر به تسبیب است. بعالوه ماده هم تلـف جـان    "دستور آن را صادر می کند

ی در این ماده سخنی از تقصـیر بـه میـان    . وانگه.گیردهم زیان مالی را در برمیعضو و 
قانونگذار مسئولیت محض یا بدون تقصیر را پذیرفته است، اعم از آنکـه   اًنیامده و ظاهر

هاي غربی، مبنـاي آن بـدانیم،   گیري از نظریهیا نظریه تضمین حق را، با الهام رنظریه خط
، )ضرر به پزشـک (»  استناد«ها و تعبیرهاي فقهاي اسالمی، نظریه گیري از گفتهیا با بهره

 یا نظریه نفی ضرر را مبناي آن تلقی نمائیم. 
فقهـاي امامیـه اسـت کـه     مشـهور  مبتنی بر نظر پیشین  .ق.م.ا 319به هر حال، ماده 

چه در علم و عمل قاصر باشد یا حاذق، چه مأذون  ،داندپزشک را در هرحال ضامن می
ـ ، کتـاب  2ینی، تحریر الوسـیله، ج از سوي مریض یا ولی او باشد یا نه (امام خم دیات، ال

دالمطهري، مـ ید این نظر به اطالق ادلـه ضـمان اسـتناد شـده اسـت (اح     یدر تا .)505ص
البته قول دیگري در فقـه هسـت کـه از آن     .)62مستند تحریرالوسیله، کتاب الدیات، ص

هیم گردد و بعدآ از آن سخن خـوا پذیرش مبناي تقصیر در مسئولیت پزشک استنباط می
 گفت.

 مجازات اسالمی که راجع به دامپزشـک اسـت مشـابه مـاده    پیشین قانون  321ماده 
: ست و ظاهرآ مسئولیت محض دامپزشک را پذیرفته و چنـین مقـرر داشـته اسـت    ا 319

ار و دامپزشک، گرچه متخصص باشد، در معالجه حیـوانی، هـر چنـد بـا اذن     طهرگاه بی«
این ماده از لحاظ مبناي مسـئولیت  » است.صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن 

ار را از لحـاظ  طاست و مانند آن ماده ریشه فقهی دارد؛ زیرا فقها بی 319هماهنگ با ماده 
 دو کلمه 321) گفتنی است که در ماده منبع همان ر.ك.اند. (ضمان به طبیب تشبیه کرده

در شـیوه قـانون نویسـی،    بکار رفته که ظاهرآ مترادفند، در حالی که » ار و دامپزشکطبی«
در ماده یـاد  » ارطبی«شایسته است که از کاربرد کلمات مترادف پرهیز شود. بنابراین کلمه 

 رسد.شده زائد به نظر می
 1370 بنابرآنچه گفته شد، مسئولیت پزشک و دامپزشک در قانون مجازات اسـالمی 

ـ   مسئولیت محض است و مبتنی بر تقصیر نیست زام پزشـک و  ؛ به دیگر سـخن، بـراي ال
دامپزشک به جبران خسارت، کافی است که زیان دیده تحقق ضرر و رابطه سببیت بـین  
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در حالی که مسئولیت ختنه کننده کـه در مـاده    ضرر و عمل خوانده دعوي را ثابت کند؛
 دارد:آمده ظاهرآ مبتنی بر تقصیر است. ماده مزبور چنین مقرر می 320

بیش از مقدار الزم، موجب جنایـت یـا خسـارت     هرگاه ختنه کننده، در اثر بریدن«
» بریدن بیش از مقـدار الزم  «رسد به نظر می» .شود ضامن است، اگرچه ماهر بوده باشد.

نوعی تقصیر است؛ زیرا تقصیر به مفهوم نوعی آن که مورد قبول اغلب حقوقدانان واقـع  
. اسـت » ار متعـارف تجاوز از رفتـ «با قانون مدنی و فقه اسالمی هم سازگار است و  شده
در مورد ختنه کننده کـه فـردي متخصـص اسـت بایـد رفتـار او را بـا رفتـار یـک           البته

ر الزم امتخصص مشابه مقایسه کرد و روشن است که ختنه کننده متخصص بیش از مقد
گـري اسـت.   تجـاوز از عـرف پزشـکی یـا ختنـه     » بریدن بیش از مقدار الزم«برد و نمی

که از رفتار متعارف تخصصی تجاوز کرده، مرتکب تقصـیر شـده   اي ختنه کننده ،بنابراین
 و بدین سبب باید ضامن باشد.

نیز مبتنی بر نظر برخی از فقهـاي امامیـه اسـت کـه ختـان را       320به هر حال، ماده 
ضامن دانسته و در فرض عدم تجـاوز از حـد بـه عـدم     » تجاوز از حد«فقط در صورت 
 ).561 ، ص2، جاند (تحریر الوسیلهضمان فتوا داده

 
 1370 نقد قانون مجازات اسالمی -ب

 مصـوب  مجازات اسـالمی  پیشین قانون 321تا  319یکی از اشکاالت وارد بر مواد 
 و 319ناهماهنگی این مواد از لحاظ مبناي مسئولیت است: در حالی کـه در مـواد    1370
ه گفتـیم،  ک، چنان320ظاهرآ مسئولیت محض و بدون تقصیر پذیرفته شده، در ماده  321

شود این است که مسـئولیت  مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. اشکال دیگري که دیده می
مسئولیت محـض و بـدون تقصـیر اسـت، در     ، آیدظاهر قانون برمی از بنابرآنچه، پزشک

که پزشک فقـط در صـورت ارتکـاب تقصـیر       کندحالی که مصلحت اجتماعی اقتضا می
مسـئولیت بتواننـد بـا رعایـت مـوازین       ازمسئول شناخته شود، تا پزشکان بدون نگرانی 

اگر به صرف ایـراد خسـارت بـه     .پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردازند.
اشد، چه بیمار که ظاهرآ مستند به عمل پزشک است و بدون اثبات تقصیر، وي مسئول ب
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شود و ایـن مـانعی در راه پیشـرفت علـم     بسا جرأت کارهاي بزرگ از پزشک سلب می

 بیماران و جامعه است. نپزشکی و به زیا
حتی ، مسـئولیت پزشـک مبتنـی بـر تقصـیر اسـت.      یک نظـر در فقه امامیه نیز، بنابر 

فقهایی که قایل به مسئولیت محض پزشک هستند، بیشـتر بـه مصـادیق تقصـیر پزشـک      
در کتـاب معـروف   نمـوده انـد.   ره کرده و برمسئولیت وي در این گونـه مواردتأکیـد  اشا

پزشک ضامن تلـف ناشـی از معالجـه    « جواهرالکالم در این خصوص چنین آمده است:
است، اگر کوتاهی کند یا طفل یا مجنونی را بـدون اذن ولـی یـا بـالغی را بـدون اذن او      

آمـده اسـت کـه     حام؛ بلکـه در تنقـی  ی نیافتهمعالجه کند. در هیچ یک از این امور اختالف
کنـد. و  پزشک کم دانش، بر حسب اجماع، ضامن چیزي است که بر اثر معالجه تلف می

پزشک ضامن تلف ناشی از عـالج  « :در مجمع البرهان (شرح ارشاد اردبیلی) آمده است
مار یا ولی خود است، اگر کوتاهی کند، اعم از اینکه حاذق باشد یا نه، ماذون از سوي بی

او باشد یا نه؛ و ظاهرآ اختالفی در این باره نیست؛ همچنین پزشک، هـر گـاه طفـل یـا     
،صـص  43(نجفی، جواهر الکالم، ج ».مجنونی را بدون اذن ولی معالجه کند ضامن است

 )45و 44
از عبارات فوق مبناي تقصیر در مسئولیت پزشک قابل استنباط است  چـه عبـارات   

ان کان قاصرأ)، معالجه طفل یا مجنون بدون اذن ولی، معالجـه بـالغ   » (اگر کوتاهی کند«
بدون اذن او از مصادیق تقصیر به مفهوم پذیرفته شده در حقوق امروز اسـت. بـه دیگـر    

اي را بـدون اذن  کند یا کودك یـا دیوانـه  سخن، پزشکی که در معالجه بیمار کوتاهی می
یري بدون اذن او (در مواردي که کسـب  نماید یا به معالجه شخص کبولی او معالجه می

پردازد برخالف عرف پزشکی عمل کرده و مقصر به شمار می پذیر است) میاذن امکان
، هرچند گروهی از فقها گفته اند که پزشک در فرض مأذون بودن و عدم تقصیر هم آید

   ).221، ص 2مسئول است (خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج 
اسـت.   راه حلی است که در حقوق تطبیقی پذیرفته شـده  یرمسئولیت مبتنی بر تقص

در حقوق فرانسه، تعهد پزشک را تعهد به وسیله به شمار آورده و اصوال تقصـیر را   مثال
اند. دیوان تمیز فرانسه به صراحت اعالم کرده است که پزشک مبناي مسئولیت او دانسته
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تعهد کرده است او را مداوا کنـد، نـه   تعهد به درمان قطعی (شفا دادن) بیمار ندارد، بلکه 
هاي مسلم علمی باشد. این بدان معنی اسـت  هرگونه مداوا، بلکه مداوایی که مطابق داده
، راههاي درمـانی را کـه در مـوارد مشـابه     دکه پزشک باید مواظب و مراقب و دقیق باش

 بـاره بیمار در رود بشناسد و بکار برد. رویه قضائی فرانسه تعهد اطالع رسانی بهبکار می
خطرهاي عمل جراحی یا درمان را از تعهدات پزشک دانسته و عدم اجراي این تعهد را 

است. البته  که نوعی تقصیر و اثبات آن بر عهده بیمار است موجب مسئولیت تلقی کرده
در مورد آزمایشهاي پزشکی و معالجات و اعمال جراحی سـاده، رویـه قضـائی فرانسـه     

به نتیجه تلقی کرده و اثبات تقصیر را الزم ندانسته و صـرف عـدم   تعهد پزشک را تعهد 
فرانسـوا تـره و   حصول نتیجه و تحقق ضرر را کـافی بـراي مسـئولیت شـناخته اسـت (     

 به بعد). 463،ص564، ش1992، حقوق مدنی، تعهدات دیگران
 پزشـک  تیمسـئول  يبـرا  مبنـا  نیبهتـر  ریتقص هینظر که رسد یم نظر به هرحال به
 کـه  هرچنـد  اسـت،  شـده  واقع توجه مورد یقیتطب حقوق در هم و فقه در هم که است
ـ  فقهـا،  مشـهور  نظر از يرویپ به ،1370یاسالم مجازات قانون  رفتـه ینپذ را آن ظـاهر ه ب
 .  است
 :  شده است شنهادیپ حل راه دو .ا.م.ق 319 درماده مندرج قاعده لیتعد يبرا

 و اتالف نیب که است آن اند کرده شنهادیپ حقوق استادان از یبرخ که حل راه کی
 ریتقص بدون و ینیع تیمسئول ، قاعده طبق ، دراتالف میبگوئ شده، قائل کیتفک بیتسب
 فـرض  پزشـک  مورد در است، ریتقص بر یمبتن تیمسئول معموال که بیتسب در اما است
 بـه  توجه با پزشک ریتقص یعنی دارد؛ وجود ریتقص اماره قتریدق عبارت به و شده ریتقص
 یعمـوم  قواعـد  ، انیکاتوز( دارد امکان ریتقص عدم اثبات یول ؛است مفروض 319 ماده

 هیـ کل نکـه یا اثبـات  بـا  تواند یم پزشک چنانکه) 191و 190 ،189 ص ،4 ج ، قراردادها
 یپزشـک  علم نقص ای ماریب یجسم وضع ای برده بکار را الزم يها مراقبت و ها اطیاحت

 . کند تیمسئول رفع خود از و ثابت را خود ریتقص عدم شده خسارت سبب
ـ ز سـت؛ ین سـازگار  319 مـاده  عبارت با که است آن نظر نیا اشکال ـ ا رای  مـاده  نی

 بیتسـب  هـم  و اتـالف  هـم  صـراحت  بـه  بلکه ،نشده قائل بیتسب و اتالف نیب یتفاوت
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 . است داده قرار يواحد حکم رامشمول
 مفـروض  ریتقص بر یمبتن را پزشک تیمسئول یکل طور به که است آن بهتر حل راه

ـ  میمسـتق  معالجـه  از یناشـ  خسـارت  رادیا صورت در را پزشک یعنی م،یبدان  صـدور  ای
ـ ا. برسد اثبات به او ریتقص عدم نکهیا مگر میبشناس مسئول معالجه دستور ـ نظر نی  کـه  هی
 اسـتنباط  آن ظـاهر  از که است یحکم لیتعد يبرا یراه و 319 ماده از معقول يریتفس
 و سـازگار اسـت   جامعه مصلحت با هم وی دنم تیمسئول یعموم قواعد با هم شود یم

 پزشـک  تیمسـئول  نـه یزم در ریتقصـ  يمبنـا  فقه درزبرا  ندارد؛ هیامام فقه با هم یتعارض
ـ رو دارد جـا  البته .شود یم دهید خصوص نیا در يمعتبر يفتاوا و است شده مطرح  هی
ـ  واسـطه  و انهیم ينظر که - را رفسیت نیا یقضائ ـ نظر نیب  و)  شـده  اثبـات (  ریتقصـ  هی
 يشـتر یب نـان یاطم با مطروحه يدعاو در بتوان تا ،ردیبپذ – است محض تیمسئول هینظر
 بـر  یمبنـ  شـده  رفتـه یپذ ضـمان  از برائت شرط مورد در که يا هینظر. کرد استناد آن به
 ینمـ  مزبور شرط ،پزشک ریتقص اثبات ای و کند یم جا جابه را لیدل بار شرط نیا نکهیا

ـ م تواند یم ،باشد تیمسئول از تیمعاف موجب تواند  319 مـاده فسـیر  ت در دوم نظـر  دؤی
 .باشد .ا.م.ق

 
   مبناي تقصیر در قانون جدید مجازات اسالمی -ج

مسـئولیت محـض یـا     1392خوشبختانه قانون جدیـد مجـازات اسـالمی مصـوب     
مسئولیت بدون تقصیر پزشک را بـا توجـه بـه گفتـه هـاي  برخـی از فقهـاي امامیـه و         

قـانون جدیـد    495انتقادهاي حقوقدانان نپذیرفته و به مبناي تقصیر باز گشته است. ماده 
 در این باره مقرر می دارد: 

لجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بـدنی  هرگاه پزشک در معا"
ردد، ضامن دیه است، مگر آن کـه عمـل او مطـابق مقـررات پزشـکی و      گ

موازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفتـه باشـد و مرتکـب    
تقصیري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یـا مجنـون   

یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشـی و ماننـد آن   بودن او معتبر نباشد و 
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 ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
در صورت عدم  قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي  :1تبصره 

 "ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

هـاي وارده بـه بیمـار    که پزشک اصـوال مسـئول زیـان   بر می آید چنین از این ماده 
است، مگر این که عدم تقصیر او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد.در این فـرض نیـز   
در صورتی پزشک معاف از مسئولیت است که مرتکب تقصـیر نشـده باشـد. بـه دیگـر      
سخن، از سیاق ماده فوق  مبناي فرض نقصیر یا به تعبیري امـاره تقصـیر قابـل اسـتنباط     

که براي مسئولیت اثبات تقصیر الزم نیست؛ ولـی پزشـک مـی توانـد     است؛ بدین معنی 
عدم تقصیر خود را ثابت کند، چنانکه ثابت کند که مقررا ت پزشکی و مـوازین فنـی را   
کامال رعایت کرده و مرتکب هیچ گونه بی احتیاطی نشده است.هرگاه پزشک از بیمار یا 

لیت خود را شرط نموده باشد، بـار  ولی او برائت اخذ کرده و به عبارت دیگر عدم مسئو
کـه در   -اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود. بنا بر این، شرط برائـت از ضـمان  

پزشـک را از مسـئولیت در صـورت اثبـات      -بخش دوم مقاله به آن خـواهیم پرداخـت  
 تقصیر معاف نمی کند و فقط بار اثبات را جا به جا می نماید، بدین معنی که اگر برائـت 

از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصـیر بـر دوش پزشـک و در صـورت اخـذ      
 495درمـاده   "تقصـیر "برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. کـاربرد کلمـه    

قانون دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است؛ ولی نه تقصـیر اثبـات   
قابل اثبات است. بدیهی است که در مسـئولیت  شده، بلکه تقصیر مفروض که خالف آن 

قـانون   495بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر مـوثر نخواهـد بـود. تبصـره مـاده      
 جدید نیز موید قبول مبناي تقصیر در این قانون است.    

 
 ضمان از برائت شرط – دوم بخش
 شرط یفقه و یقانون مستند و مفهوم – الف

 و محـض  تیمسـئول  ظـاهر  بـه  319 ماده در یاسالم مجازاتپیشین  قانون نکهیا با
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 صـورت  بـه  اغلـب  که ضمان از برائت لیتحص قبول با ، رفتهیپذ را پزشک ریتقص بدون
 اخـذ « عبـارت  ،شـتر یب فقه در. است کرده لیتعد ينحو به را آن است عقد ضمن شرط
 و ماریب به یرسان اطالع با  پزشک که است نیا منظور. است رفته بکار» ضمان از برائت
 يبـرا  را او تیرضـا  ،یجراحـ  عمـل  ای معالجه یاحتمال تبعات و خطر از او کردن آگاه
 از مـاده  دو در. کنـد  جلـب  ضـرر،  رادیا ای حادثه وقوع صورت در خود، تیمسئول مدع

 یمـ  مزبور قانون 60 ماده: است شده یحتصر قاعده نیا به 1370ی اسالم مجازات قانون
 برائـت  او یول ای ضیمر از یجراح اعمال ای درمان شروع از قبل بیطب چنانچه«  :دیگو

ـ  یمال ای یجان خسارت ضامن باشد، نموده حاصل  مـوارد  در و سـت ین عضـو  نقـص  ای
 همان زین .ا.م.ق 322 ماده.» باشد ینم ضامن بیطب نباشد، ممکن نگرفت اجازه که يفور

 بـه  شروع از قبل آن مانند و اریطب ای بیطب گاه هر: « دارد یم مقرر کرده تکرار را قاعده
 خسـارت  دار عهـده  دینما حاصل برائت وانیح صاحب از ای او یلو ای ضیمر از درمان

 بـه  322 ماده در که است نیا .ا.م.ق 60 ماده با ماده نیا تفاوت.» بود نخواهد آمده دیپد
 بـه  60مـاده  در آنکـه  حال شده، حیتصر زین برائتاخذ  صورت در اریطب تیمسئول عدم

 ممکـن  گـرفتن  اجـازه  کـه  يفور موارد در« عبارت یوانگه. است نشده اشاره نکته نیا
. شـود  ینمـ  دهید  322 ماده در .ا.م.ق 60ماده در مندرج» باشد ینم ضامن بیطب نباشد،
 داشته ضمان از برائت اخذ قصد پزشک هرگاه که است آن عبارت نیا از مقصود  ظاهراَ
 و بـوده  هـوش یب ماریب چنانکه کند، لیتحص را آن دنتوان عمل تیفور علت به یول باشد

. بـود  نخواهـد  وارده خسـارات  ضـامن  پزشـک  باشد، داشته يفور یجراح عمل به ازین
 يبـرا  ساده اجازه فوق عبارت در» گرفتن اجازه« از مقصود که رسد یم نظر به ن،یبنابرا

 به. است ضمان از برائت اخذ با همراه گرفتن اجازه بلکه ستین یجراح عمل ای معالجه
 نکـه یا از اعم - ضمان از برائت اخذ رایز است؛ زائد و رادیا قابل مزبور عبارت حال هر
ـ  اراده از یناش ای ،باشد عقد ضمن شرط نوع کی و نیطرف براراده یمبتن  جانبـه  کی
 اسـتنباط  اسـت  ممکـن  رفته بکار فقه در که ابراء کلمه از چنانکه قاع،یا نوع کی و ماریب
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ـ  یهوشـ یب علت به که يماریب و دارد او یول ای ماریب اراده به ازین -1شود  فاقـد  حجـر  ای
 یفقه معتبر کتب در یعبارت نیچن. کرد حاصل برائت او از توان ینم است یحقوق اراده
 بـالغ  که است شده آن به منوط ضیمر ابراء اعتبار لهیالوس ریتحر در. شود ینم دهید هم
ـ  کتـاب  ،2ج( کنـد  ابراء ماریب یول ای باشد عاقل و ـ آ). 560ص ات،یدال  یالعظمـ ... ا تی

 از ضـمان  برائـت  اخـذ  صـورت  در پزشـک  ضـمان  عدم کهذکر این نکته  از بعد ییخو
 اجمـاع  يادعـا  آن بـر  هیغن در و شده داده نسبت مشهور به مسالک در او یول ای ضیمر

 هیـ عل یعلـ  حضـرت  از کـه ) ع( صادق ضرتح ازسکونی  معتبر ثیحد به ،است شده
 ضـمان  عدم يبرا ماریب» یول« از برائت اخذ آن در که نموده استدالل دهفرمو نقل السالم
 مالـک  ،باشد منظور وانیح معالجه اگر: اند گفته آن حیتوض در و است شده شناخته الزم
 او خـود  باشـد  مقصـود  عاقـل  و بالغ انسان معالجه اگر ولی محسوب می شود و وانیح
ـ  او یشـرع  یول باشد مجنون ای کودك ،ماریب اگر و دیآ یم شمار به یول  محسـوب  یول

                                                           
 گفتـه  سـخن  ضمان از ابراء ای ضمان از برائت اخذ از و نبرده بکار را» ضمان از برائت شرط« عبارت افقه رثاگ -1
 بـا  برائـت  اخـذ  زین و کرده اشاره عقد ضمن شرط قالب در برائت اخذ به معاصري فقها ازی برخ نیا وجود با. اند

 در برائـت  اخـذ  نکهیا به اند کرده اشکال و نموده رامطرح حق اسقاط صورت به و اوی ول ای ماریب جانبه کی اراده
ـ  مـار یب که نداده رخی خسارت هنوز رایز است؛) جبی لم ما ابراء( آن ثبوت از قبل حق اسقاط لیقب از فرض نیا  ای
: گفـت  پاسـخ  تـوان ی مـ  راه دو از زین را اشکال نیا« :اند گفته پاسخ در و کند اسقاط بیطب ذمه از بخواهد اوی ول

 گـردد،  فـراهم  ثبـوت ي ها نهیزم که اندازه نیهم بلکه ست،ین الزم آنی قطع ثبوت  حق، اسقاطي برا نکهیا نخست
 بـه  اقدام از قبل چند هر است، حاصل حق ثبوتي ها نهیزم زین ماریبي مداوا مورد در و کرد طااسق را آن توانی م

ـ آ در ضیمـر ي مداوا مساله در» عقد ضمن شرط« عنوان به تواند یم حق نیا اسقاط آنکه گرید. باشد مداوا ....» دی
). 251 ص ،ینوغـان  فاطمـه  وی روحـان  محمـد  نیتـدو  و هیـ ته ،یپزشـک  احکام ،يرازیش مکارمی العظم... ا تیآ(

 بـا  کـه  باشـد ي مجـوز  تواندی م هم دیشد اجیاحت« :است گفته جبی مالم اسقاط رادیا به پاسخ در جواهر صاحب
ی نـوع  توانـد ی مـ  ابراء نیا عالوه به. میکن عدول آن وتیث از قبل حق اسقاط نبودن زیجای عنی قاعده، از آن وجود
ـ  وانیح اریخ سقوط شرط لیقب از د،یآ شمار به عقد ضمن شرط  موجـب  بـه  کـه  عیـ ب عقـد  ضـمن  در مجلـس  ای

 ).84ص ات،ید ،یگرج دکتر»(  دانست اریخ سقوط راموجب آن توانی م» شروطهم عند المومنون«
 ممکـن  باشـد،  عقـد  ضمن شرط صورت به تواندی م برائت اخذ نکهیا بر عالوه ، امروز حقوق در که استی گفتن
 بـه .  نافذاسـت  و حیصـح ی مـدن  قانون 10 ماده برابر قرارداد، گونه نیا.  ابدی تحققی مستقل قرارداد قالب در است

ـ حقـوق  عمـل  صـورت  به هم و نیطرف توافق و قرارداد موجب به هم ضمان از برائت اخذ هرحال (  جانبـه  کی ی
.است حصول قابل اوی ول ای ماریبي سو از) قاعیا
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 و درمـان : «.... انـد  گفتـه  قاعـده  هیتوج در 1).222ص، 2ج المنهاج، تکمله یمبان( است

ـ ا نشـود،  عیتشـر  ابراء اگر و است ازین  مورد که است يامور از مارانیب معالجه  کـار  نی
کتـاب   ،يمحمد والحسنبا دکتر( شهید ثانی، مسالک االفهام ترجمه .» شد خواهدمتعذر 

 ).  13ص ات،دی
 از اراده ابـراز  بـه  منـوط  ضـمان  از برائت اخذ که دیآ یبرم بوضوح میگفت آنچه از

ـ  ای ماریب اراده بدون یجراح عمل ای معالجه و اوست یاولی ماریب يسو  موجـب  او یول
 سـت ین سازگار هم فقه با.ا.م.ق 60ماده آخر عبارت نیبنابرا. بود نخواهد ضمان از برائت

 .بوده است الزم آن حذف و
سالمی فقط به تحصیل برائت از قانون جدید مجازات ا 495گفتنی است که درماده 

قـانون   60یا ولی او تصریح شده و عبارت قابل انتقاد مذکور در قسمت آخر مـاده   بیمار
 شود.مجازات قدیم در آن دیده نمی

 
 پزشک ریتقص و ضمان از برائت اخذ -ب

 اخـذ  ایآ که است آن شود یم مطرح ضمان از برائت اخذ نهیزم در که یمهم مساله
ـ  است، مطلق طور به پزشک ضمان عدم موجب برائت  برائـت،  اخـذ  رغـم  بـه  یحتـ  ای
 پزشـک  تیمسـئول  اگـر . اسـت  مسـئول  و اثبـات آن  ریتقصـ  ارتکاب صورت در پزشک
 فـرض  در باشـد  ریتقص بدون تیمسئول يها هینظر از یکی بر یمبتن و محض تیمسئول

                                                           
ـ  پـدر ی ول از منظور میدانی م و باشد ماریبی ول از دیبا برائت اخذ: .... اند گفته معاصري ازفقهای برخ - 1  جـد  ای

 شـرع  حـاکم  بـه ی دسترسـ  اگـر  و ردیگی م میتصم آنها مورد در شرع حاکم ، باشند نداشته وجود آنها اگر و است
 ریـ تعب بـه ( عدالتنـد  و وثـوق  مـورد ي تقو نظر واز هستندی کاف تیدرا و عقلي دارا که او کینزد بستگان ، نباشد
ـ آ مقالـه . ك.ر( رنـد یگی مـ  عهده بر را او تیامروال) نیالمومن عدولی فقه  احکـام  ، يرازیشـ  مکـارم ی العظمـ  تی

 ).251، ص یپزشک
ولی بیمار اعـم از ولـی    "قانون جدید مجازات اسالمی کلمه ولی چنین تعریف شده است:  489ماده  2در تبصره 

خاص است مانند پدر وولی عام که مقام رهبري است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قـوه  
تبار به دادستانهاي مربوطه نسبت به اعطاي برائت به طبیب اقدام می قضائیه با استیذان از مقام رهبري و تفوبض اخ

"نماید.
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 فـرض  بـر  یمبتنـ  را پزشـک  تیمسـئول  اگـر  امـا .باشد موثر ریتقص دینبا هم برائت، اخذ
 را او پزشـک  ریتقصـ  اثبـات  بـا  برائـت،  اخـذ  فـرض  در میتوانیم م،یبدان ریتقص (اماره)
 در یعنـ ی کنـد؛  یمـ  جابجـا  را لیدل بار ضمان، از برائت اخذ واقع، در. میبشناس مسئول
 رفـع  خـود  از ر،یتقصـ  عـدم  اثبـات  بـا  توانـد  یمـ  پزشـک  برائت لیتحص عدم صورت
 یم که است ماریب برعهده لیدل بار ضمان از برائت اخذ صورت در کنیل کند؛ تیمسئول
ـ ا. بشناسـد  وارده خسـارات  ضـامن  و رامسئول او پزشک، ریتقص اثبات با تواند  نظـر  نی
ـ ز اسـت؛  جامعـه  مصلحت موافق است سازگار ریتقص فرض يمبنا با نکهیا بر عالوه  رای
 ممکـن  بسـا  چـه  ،باشد تیمسئول از يمبر ر،یتقص ارتکاب صورت در یحت ،پزشک اگر

 سالمت ،پزشک یدقت یب و یاطیاحت یب اثر بر و  نبرد بکار را الزم مراقبت و دقت است
 و یاطیـ احت یب گسترش موجب وضع نیا که است یهیبد و فتدیب خطر به ماریب جان ای
 ضـمان  از برائـت  شرط ریتفس با یوانگه. بود خواهد جامعه انیز به و پزشکان یدقت یب
 از نـه  اسـت  کـرده  يبـر  معالجـه  از یناشـ  خسـارات  از را پزشک ماریب گفت توان یم
 .  ریتقص از یناش يانهایز

فاضـل   (آیـت اهللا العظمـی   انـد کرده حیتصر قاعده نیا به معاصر يفقها از یبرخ  
 حقـوق  استادان از یبعض قبول مورد نظر نیهمو )606،ص 2لنکرانی، جامع المسائل، ج

. )165،ص 322(گلدوزیان، محشاي قانون مجازات اسالمی، ذیـل مـاده    استه شد واقع
 شـرط  که آنند بر حقوق استادان از یبرخ اما. است هماهنگ نظر نیا با زین ییقضا هیرو

 جـا  ماننـد  ،باشد )نیسنگ ریتقص( دمع حکم در آنچه ای يعمد اضرار دربارهفقط  برائت
 نظـم  خـالف  بر ،یمست حال در یجراح عمل ای ماریب شکم در یجراح يچاقو گذاردن
 .  )324 ص ،165 ش قرارداد، از خارج يالزامها ان،یکاتوز(است اثر یب و یعموم

برائـت   قانون جدید مجازات اسالمی بر می آید که تحصیل 495به هر حال از ماده 
از ضمان رافع مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر، چه عمدي باشد چـه غیـر عمـدي،    

  نیست.
 انـد  گفته فرانسه حقوق در که طور همان ،یبدن يانهایز مورد در رسد،یم نظر به  

 ص ،638 وش. 773 ص ،635 ش تعهــدات، ،یمــدت حقــوق روسد شــاباس، و مــازو(
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 تیمسـئول  از تیمعاف تیمسئول عدم شرط ای ضمان از برائت شرط از مقصود اگر ،)778
 و اسـت  باطـل  و یعمـوم  نظم برخالف شرط نیا باشد، ریتقص ارتکاب فرض در یحت
 . شد قائل تفاوت سبک و نیسنگ ریتقص ینب خصوص نیا در دینبا

 
 گیريجهینت
 : کرد ذکر جهینت عنوان به را ریز نکات توان یم میگفت آنچه از

 ریتقصـ  بر یمبتن پزشک یمدن تیمسئول ظاهرا ،1370یاسالم مجازات قانون در -1
 هر ضامن پزشک یعنی است؛ پذیرفته شده  ریتقص بدون و محض تیمسئول بلکه ستین

 پزشک میرمستقیغ ای میمستق فعل به مستند و شود وارد ماریب به که است یخسارت گونه
پذیرفته شـده اسـت، هرچنـد    . لیکن در قانون جدید مجازات اسالمی مبناي تقصیر باشد

 .  که این تقصیر مفروض و خالف آن قابل اثبات است
ـ  است؛ هیامام يفقها مشهور نظر بر یمبتنمسئولیت محض پزشک  قاعده -2  از یول
. شـود  یمـ  استنباط ریتقص يمبنا ،پزشک تیمسئولدر فقها از گرید یبرخ يفتاوا و اقوال
ـ  ای ماریب اذن عدم ای یاطیاحت یب ای مهارت عدم از یناش است ممکن ریتقص البته  او یول
ـ آیم شمار به ریتقص و است یپزشک متعارف رفتار از تجاوز حال هر در که باشد  بـه . دی
 مصـلحت  و یقـ یتطب حقـوق  بـا  پزشک ریتقص بدون و محض تیمسئول هینظر حال، هر

 از را بـزرگ  یجراحـ  يعملهـا  و معالجه و شهامت جرات ایرز ستین سازگار یاجتماع
شـاید  . شـود یم سخت يهایماریب درمان و یپزشک علم شرفتیپ مانع و ردیگیم پزشک

به همین جهت قانون جدید مجازات اسالمی ظاهرا از قاعده پیشین عدول کرده و مبناي 
 تقصیر مفروض را پذیرفته که قابل تأیید است.

 پزشک تیمسئول درباره را یسخت نظام ظاهرا که 1370ی اسالم مجازات قانون - 3
 عـدم  شـرط  صـورت  بـه  اغلـب  کـه  ضـمان  از برائت اخذ قاعده با را آن خود ،رفتهیپذ

 منعکسمزبـور  قانون 322 و 60 ماده دو در قاعده نیا. است کرده لیتعد است تیمسئول
 مـوارد  در نکـه یا بر یمبن 60 ماده آخر عبارت ن،یا وجود با. است  فقه بر یمبتن که شده
 یحقـوق  منطـق  و فقـه  بـا  باشـد ینمـ  ضـامن  بیطب نباشد، ممکن برائت اخذ که يفور
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 1392و شاید به همین جهت عبارت مـذکور در قـانون جدیـد مصـوب      ستین سازگار
 نیامده است.

ـ  مجـوز  شـرط  نیا باشد، برخوردار ضمان از برائت شرط از پزشک گاه هر -4  یب
 بـه  تواندینم پزشک ر،یتقص ارتکاب صورت در یعنی یست،ن يومباالتی  یب و یاطیاحت

 وارده خسـارت  جبـران  ر،یتقص اثبات با تواندیم ماریب و کند استناد تیمسئول عدم شرط
ـ رو و حقـوق  اسـتادان  از یبرخ نظر و معاصر يفقها از یبعض يفتوا. .دینما تقاضا را  هی

، از قـانون  اسـت  سـازگار  هـم  یاجتمـاع  مصلحت با که کندیم دأییت را نظر نیا یقضائ
  اسالمی نیز هم معنی استنباط می شود.جدید مجازات 
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 هاي مدیریت بازتاب عقالنیت جوهري و ابزاري در نظریه

 
سید مهدي الوانی

 
هـا بـر منطقـی     یابیم کـه ایـن نظریـه    هاي سازمانی درمی با نگاهی کاوشگر به نظریه

رود  ها به شمار می بودن از ارکان اساسی آناند که سودبخشی، عملی و مفید   استوار شده
هاي سازمانی با تکیه بر تعقل  شود بدین ترتیب، نظریه و شاخص اعتبارشان محسوب می

، که از خصوصیات بارز علوم اجتماعی در باختر زمین است، توصیفی محدود و 1ابزاري
واقـع شـدن را    بـودن و مفیـد    دهند و تنها هدف کاربردي ها به دست می نارسا از پدیده

ي جالب آن است که این نارسایی و نقص و این نگرش یـک بعـدي    کنند. نکته دنبال می
بوده اسـت.   یهاي سازمان هاي عملی و کاربردي نظریه تاکنون موجد بسیاري از موفقیت

هـاي   دهد کـه نظریـه   با وجود این توفیقات ظاهري، دید ژرفانگر به خوبی تشخیص می
ستند و به همین جهت، آثاري مخرب بر زندگی اجتمـاعی بشـر   مذکور ناقص و نارسا ه

 اند. هاي اجتماعی بر جاي گذارده و سازمان
گیرنـد و   هاي عملی موفق مورد انتقاد قرار می البته این نخستین بار نیست که نظریه

دریافت کـه توسـعه و    2شوند. نیم قرن پیش، لرد کینز به داشتن نقص و کاستی متهم می
ها همـه   اندوزي است و این ادي برخاسته آزمندي میل به رباخواري و مالپیشرفت اقتص

شمرد. در عین حال، او اذعـان داشـت کـه     مسائلی بودند که او نادرست و ناشایست می
انـد.   گشاي پیشـرفت  کننده در تنگناهاي اقتصادي و نیز راه این عوامل تنها عوامل هدایت

والند که انصاف، نیکی و عدالت عین زشـتی و  در چنین شرایطی، انسان باید به خود بقب
حرص و آز و بدي عین خوبی است، چرا که آن زشتی براي ما مفید است و این خوبی 

 براي ما فایده و ثمري ندارد.

                                                           
1- instrumental rationality  
2- Keynes 
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ي کینـز جـاري اسـت و     هاي سـازمانی نیـز همـان نظریـه     ي نظریه امروزه در مقوله
هاي سازمانی را موقوف کـرد، زیـرا    هجویی از نظری گروهی بر این اعتقادند که باید خرده

هایی دارند، در حال حاضر موثر و ثمربخش و به همـین   هاي مذکور ضعف اگرچه نظریه
ها را نادیده بگیـریم و عـین درسـتی بـدانیم. بـه       ها و نقص اند و باید ضعف علت خوب

عبارت دیگر، باید وانمود کنیم ضعف و نقصی که بـازده عملـی دارد، ضـعف و نقـص     
 ي عملی ندارد، عین زشتی و نقص است. و دقت نظري که فایده نیست

ي آن را در عصـر حاضـر مشـاهده     اما سرانجام زمانی فرا خواهد رسید که ما طلیعه
هاي سازمانی را احسـاس خواهـد کـرد و     کنیم؛ انسان ضرورت اقرار به کاستی نظریهمی

متوجه خواهیم شد که با کاربرد اي به تکاپو خواهد افتاد. سرانجام  در پی یافتن راه چاره
هاي متداول سازمانی تمـامی نیـرو و تـوان روانـی و جسـمانی فـرد در سـازمان،         نظریه

است و این فشـار روانـی آن     هاي ناشی از این خودفریبی شده مصروف مواجهه با تنش
ي انسـانی و   دارد و از جامعـه  برد که از توفیـق واقعـی بـازش مـی     چنان او را تحلیل می

هـاي سـازمانی    سازد. در این حالت، با شـناختی کـه از نظریـه    هاي آن دورش می شارز
هـا   رود و اسـتحکام و قـدرت آن   ها از دسـت مـی   ي آن شود، مقبولیت گذشته حاصل می
شود تا تـوان   ها موجب می پذیرد و بدین ترتیب، به تدریج سستی و خامی آن کاستی می

 یا بسیار کاهش یابد.ها نیز از میان برود  عملی و کاربردي آن
هاي نظـام   هاي سازمانی بر تعقل ابزاري، که از ویژگی به طور خالصه، اتکاي نظریه

هـا را در   ي صـنعتی اسـت، موجبـات شکسـت آن     تولید و بازار در کشورهاي پیشـرفته 
نظران ایـن رشـته فـرض اسـت کـه تعقـل        بلندمدت فراهم خواهد ساخت و بر صاحب

هاي سازمانی قرار دهند و بکوشـند تـا بـر ایـن پایـه       نظریهجوهري یا ارزشی را اساس 
 هایی مستحکم ارائه کنند. نظریه

 
 اي حسابگرانه منطق عقلی یا اندیشه

شد که او را  اي در درون فرد اطالق می کهادر اعصار کهن، منطق عقلی به نیروي در
بـه زنـدگی   ساخت تا میان خوب و بد و درست و نادرست تمیز  قائل شـود و   قادر می
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فردي و اجتماعی خود انتظام بخشد. همچنین منطق عقلی در فـرد، واقعیتـی مسـتقل در    
اي اجتمـاعی یـا تـاریخی نبـود. در آن زمـان       ل به پدیدهیشد که قابل تحو نظر گرفته می

هـاي مـادي، بیعتـی بـا معیارهـاي       ي اخالقی بود و مـاوراي ضـرورت   تعقل داراي جنبه
 ارزشی داشت.

هاي حسـابگرانه   صر منطق عقلی به مفهومی خاص و به عنوان اندیشهدر دوران معا
ي نتـایج و   منطـق عقلـی را بـه محاسـبه     1تومـاس هـابز   ه است.طلب مطرح شد و فایده

یک امر تعبیر کرد و براي آن نقشی جزئی و خاص قائل شـد. مفهـوم جدیـد     2پیامدهاي
ر عصـر حاضـر در مقـامی    منطق عقلی به تدریج کاربردي عام پیدا کرد، به طوري کـه د 

متضاد با آمال و عوامل درونی انسانی مطرح شده و ضد تعقل بودن شعار کسانی اسـت  
راننـد،   که تعقلی که اینان بـر ضـد آن سـخن مـی     ي انسانگرایی دارند. در حالی که داعیه

ي مفهوم کلی تعقل نیسـت. بـراي مثـال،     شده و ناقص است و دربرگیرنده مفهومی مسخ
بـرد و   گرایی به عنوان ابزاري موثر و مفیـد در تحقـق اهـداف نـام مـی      عقلسایمون از ت

ي مصلحت و خیر  داند. به زعم وي، مسئله هاي درونی انسان را در آن دخیل نمی کیفیت
انسان یا جامعه جایی در تعقل ندارد. انسان نباید در سازمان به ماهیت ارزشی و اخالقی 

موجودي حسابگر در پی تحقق آن اهداف باشد، زیرا  اهداف بپردازد، بلکه باید به عنوان
سعادت او در رسیدن بـه اهـداف مـذکور اسـت. از نظـر سـایمون هرگونـه عملـی کـه          

ي تعقل باشد مجاز است و غیر از آن را نباید به هیچ وجـه تحمـل    هماهنگ با این نحوه
ي  هـاي دیگـري در دایـره    ارزش ،عملی -هاي اقتصادي کرد. به عبارت دیگر، جز ارزش

سازمان راه ندارند. با چنین توصیفی از تعقـل، واضـح اسـت کـه چـرا برخـی دیگـر از        
اند. از نظر آنان عقالیـی   نویسندگان، انسان خودیاب را در مقابل انسان عقالیی قرار داده

سـانی  بودن حسابگري و اندیشیدن ابزاري و بازاري است. بنابراین با خودیابی و کمال ان
اند که از پایـه و   متفاوت و متعارض است. این گروه ناخودآگاه به پذیرش اصلی تن داده

گونـه   اند که تعقل به مفهوم اصیل و واقعی خود هـیچ  بنیان سست است. آنان غافل مانده

                                                           
1- Thomas Hobbes 
2- reckoning of consequences 
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تضادي با انسانگرایی و عواطف انسـانی وخودیـابی وي نـدارد و تقـابلی را بـه وجـود       
کند، تعقل ابزاري یا تعقلی است کـه بـا دیـدي محـدود      تضاد می چه ایجاد آورد، آن نمی

ي امور التفات دارد. تغییر مفهوم منطق عقلی، خوبی را به صورت  صرفاً به نتیجه و فایده
بخـش بـودن بیـان     عملی بودن، درستی را به معنی مفید بودن و اخالقی را با معیار نتیجه

پردازانـی اسـت کـه     ندگان و نظریـه دارد و این شـماي کلـی تفکـرات غالـب نویسـ      می
 حهـاي عملـی و کـاربردي مـرج     اند تا جوامع را صرفاً براي پیشـرفت در زمینـه   کوشیده

اند. انتقاد اساسی به چنـین   ي عملی هایی را ارزشمند بدانند که مفید فایده شمرند و نظریه
شـته،  هـاي دور وجـود دا   ي نادرست از مفهومی است که در گذشته طرز فکري، استفاده

 شده و ناقص به کار گرفته شده است.   ولی اکنون به صورتی مسخ
ي منطق عقلی جدید مطـالبی   در این جا به برخی از نظرات نویسندگان که در زمینه

 شود. هاي آنان را دراین مورد بررسی می اند اشاره و دیدگاه را ذکر کرده
 

 ي منطق عقلی در زمینه 1نظریات ماکس وبر
وبر تحقیقات خود را آغاز کرد، منطق عقلـی خصوصـیت قـدیمی    زمانی که ماکس 

خود را که نقطه اتکاي نظم امور فردي و اجتماعی بود از دست داده بود. از زمـان هـابز   
علوم اجتماعی، منطق عقلی بـه صـورتی جدیـد مطـرح      دو علماي جدی 2تا آدام اسمیت

باشـد، در قالـب    که مرجعـی بـراي درك و نظـم زنـدگی بشـري      شده بود و به جاي آن
معیاري براي بهره و منفعت و ابزاري براي رفع نیازها و حوائج جسمانی آدمـی درآمـده   

کسانی چون مارکس تاریخ را بـه جـاي انسـان     3يبود. از سوي دیگر، در عصر روشنگر
 حامل منطق عقلی قرار دادند و این ویژگی را که متعلق به بشر بود، از وي گرفتند.

ماکس وبر شخصیتی نـادر و متفکـري یگانـه اسـت. او نظـرات      در چنین شرایطی، 
کند تا مفهـوم   پذیرد و تالش می ي جدید را نمی ابرازشده در مورد منطق عقلی در جامعه

واقعی تعقل را بیان دارد. برخالف نظراتی که در مورد ماکس وبر ابزار شده و او را یکی 
                                                           

1- Max Weber 
2- Adam Smith 
3- enlightement 
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انـد واگرچـه او در    ر قلمداد کـرده از مدافعان سرسخت تعقل ابزاري در جوامع تولیدمدا
هاي کاربردي خود تعقل ابزاري را به عنوان موثرترین اسـتراتژي بـراي توسـعه و     تحلیل

پیشرفت مادي و صنعتی قلمداد کرده است، ولی این بـدان معنـی نیسـت کـه وي تنهـا      
او بـه مسـئله از دیـد کـارکردي       ي تعقـل دیـده اسـت،    ي ممکن را در ایـن نحـوه   شیوه
گاه موضعی بنیادگرا در این زمینـه نگرفتـه اسـت. در حـالی کـه آدام       ریسته و هیچنگ می

اسمیت بدون توجه به ناپایداري و موقتی بودن منطق بازار، آن را به عنوان اصـلی کلـی   
بخشد. ماکس وبر تعقـل ابـزاري را در    سازد و در نظریات خود بدان کلیت می مطرح می

پـذیرد، امـا آن    داري می مناسب براي جوامع سرمایه ساختار بوروکراسی به عنوان منطقی
بـه زعـم او واقعیتـی      و تجـارت آزاد،  1داند. اقتصاد محـض  اي کلی نمی را اساس و پایه

کوشند آن را به عنوان ضرورتی اخالقی و آرمانی هنجاري  طبیعی نیست و کسانی که می
ي  روند تعقل ابزاري در جامعـه  کنند، راه خطا می بیان کنند و مخالفان آن را ابله تلقی می

ي مطلـق تفکـر بـدانیم و تعقـل      بازاري تعقلی مناسب و مفید است، اما نباید آن را شیوه
 جوهري یا ارزشی را از نظر دور بداریم.

. ایـن  3و دیگري تعقل کارکردي 2برد: یکی تعقل ارزشی وبر از دو نوع تعقل نام می
ي آن است که او برخالف سایر معاصرانش، تعقل ابزاري را تنها منطق  بندي نشانه تقسیم

دانـد کـه بـه نتـایج نظـر دارد و بـه دنبـال         داند. وبر تعقل ابزاري را تعقلی می عقلی نمی
هاي مقتضی بـراي نیـل بـه هـدف داللـت       بازدهی است. از این رو، عقالیی بودن بر راه

راسی به معناي کارایی است. اما تعقل ارزشی یا جوهري بدون توجه کند و در بوروک می
به نتایج و موفقت یا شکست عملـی، راهنمـاي انسـان در روابـط و رفتارهـاي اوسـت.       
بوروکراسی براساس تعقل ابزاري شکل گرفته کـه در مـتن جوامـع بازمـدار، سـاختاري      

ورزیـده   ابـزاري تاکیـد مـی   موفق است. ولی این بدان معنی نیست که وبر تنها بر تعقـل  
که تصوري خالف ایـن   نگریسته و کسانی است. او بر چنین تعقلی با تردید و بدبینی می

چه را او خوب به اقتضاي شرایط قلمداد کرده است، اصل کلی پنداشـته و   نظر دارند، آن
                                                           

1- pure economics 
2- wertrationalital 
3- zweckrationalital 



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                         100

امـا   اند. در واقع تحقیقات وبر بر محور تعقل ابزاري انجام پذیرفته است. راه خطا پیموده
دنیـاي  «گویـد:   کـه مـی   او همواره به عوارض این نوع تعقل آگـاه بـوده اسـت. هنگـامی    

است، به خوبی » هایی بدون قلب و عاطفه احساس با آدم روح و بی متخصصان، دنیاي بی
توانیم نظر وي را نسبت بـه تعقـل ابـزاري دریـابیم. بـه هـر حـال، وبـر در دورانـی           می
ین تعقـل ارزشـی و معیـار اصـلی امـور سیاسـی و       زیست که تعقل ابـزاري جـایگز   می

اجتماعی شده بود و بنابراین او نیز نظریات و تحقیقات خود را بر چنین تعقلـی اسـتوار   
 ساخت.
 

 و منطق عقلی 1کارل مانهایم
ي منطـق عقلـی بـوده و     کارل مانهایم به وضوح تحت تاثیر نظـرات وبـر در زمینـه   

وهري و تعقل ابزاري به دست دهد. او تعقـل  کوشیده است تا وجه تمایزي بین تعقل ج
داند که با بصیرت و آگاهی روابط بین وقایع را در  ارزشی یا جوهري را عملی ذهنی می

سازد. به عبارت دیگـر، تعقـل جـوهري عبـارت      هاي معین آشکار و روشن می موقعیت
ت معـین  در یک موقعیـ  هاپدیدهي انسانی که بر روابط موجود بین  است از عمل اندیشه

بخشـد و آزادي او را متبلـور و    افکند، به آدمـی قـدرت قضـاوت و داوري مـی     پرتو می
دهد و او را وجودي مستقل و  سازد. این نوع تعقل به انسان قدرت انتخاب می محقق می

اي را براي زندگی تـوأم بـا    سازد. همچنین این نوع تعقل اساس و پایه صاحب اختیار می
آورد. در مقابل، تعقل ابزاري تعقلی اسـت   ول اخالقی فراهم میمسئولیت و منطبق بر اص

اي را دنبـال   که در هر عمل و رویدادي به دنبال هدفی خـاص اسـت و نتیجـه و فایـده    
 کند. می

هاي داوري و شناخت محـروم   مانهایم معتقد است تعقل ابزاري انسان را از توانایی
ي  کنـد و بـدین جهـت، در زمینـه     مـی سازد و قدرت انتخاب و اختیار را از او سلب  می

ي صنعت و سازمان، توانـایی نقـد و قضـاوت     آفرین است. او با توسعه اخالقیات ضایعه
بیند. در جوامع اولیه اگـر تعقـل ابـزاري وجـود داشـت، در       انسانی را در حال نزول می

                                                           
1- Karl Mannheim 
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دگی کرد. اما در دنیاي جدید و عصر ما این نوع تعقل تمامی زن اي محدود عمل می دایره
انسان را احاطه کرده و براي انسان امـروز، هـیچ راهـی جـز وانهـادن اختیـار و قـدرت        
قضاوت به جاي نگذاشته است. اختیار تعبیر و تفسیر و داوري در مورد وقایع از انسـان  

کننـد   ها براساس تعقل ابزاري به وي القا مـی  چه را که در این زمینه سلب شده و وي آن
ي تکنیکی و اقتصادي با نـزول   مدعی است که در عصر ما توسعه دهد. مانهایم انجام می

اخالقیات همراه است و این امر غفلت از تعقل ارزشی در مقابل تعقل ابـزاري را نشـان   
دهد. البته نظر مانهایم آن نیست که تعقل ابزاري از قلمرو جامعه به کنار نهـاده شـود،    می

گیري و انتخاب صرفاً نبایـد   که در تصمیمبلکه مقصود وي توجه دادن به این نکته است 
گرا اتخاذ کنیم. او در پی آن است که راهـی   متکی به تعقل ابزاري شویم و موضعی عمل

بیابد تا جوامع صنعتی از آن طریق بتوانند بر مشکالت خود فائق آیند. البتـه مانهـایم بـا    
ي صنعتی امروز  معههاي دقیق و به حقی که در مورد انسان در جا وجود تجزیه و تحلیل
ي نظریاتی که براساس تعقل ارزشی بنا نهـاده شـده باشـند، کـار      به دست داده، در ارائه

 اي انجام نداده است. عمده
 

 و تعقل 1ماکس هورك هایمر
، بر این باور است که تعقل در زندگی 2هورك هایمر، از اعضاي مکتب فرانکفورت

هـا بـراي    باشد. به زعم او، در عصر ما سازمانانسان باید نقشی اخالقی و ارزشی داشته 
اند و در این راه انسان بـه صـورت    نیل به اهداف خود تالشی مهارگسیخته را آغاز کرده

کـه در اعصـار پیشـین،     اي درآمده و آزادي او به هیچ انگاشته شده است. در حـالی  برده
بود نـه بـر ابـزار و     تعقل چنین نقشی در زندگی انسان نداشت، بلکه تأکید آن بر اهداف

هـایی کـه بـر چنـین      هاي کارکردي بود. بنابراین، نظریه ي اخالقی آن مقدم بر جنبه جنبه
شدند، سعی بر هماهنگی و توازن رفتارهاي آدمی داشتند، خیر بشـري را   تعقلی بنیاد می

گرفتنـد. هـورك    ي سرنوشت و سرانجام انسان را پی مـی  کردند و مسئله وجو می جست

                                                           
1- Max Horkheimer  
2- Frankfurt School 
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اي ضــروري  ین تعقلــی را در نظــم دادن بــه حیــات انســانی اســاس و پایــههــایمر چنــ
پنداشت. در عصر روشنگري تعقل جوهري کنـار نهـاده شـد و  فکـر و اندیشـه بـه        می

ها و روابط کمی و حقیقت به  ریاضیات، کیفیات به کمیات، مفاهیم و تصورات به فرمول
پذیري او تعبیـر و   نسان و تطبیقکاسته شد تعقل به قدرت سازگاري ا وفر يفراوانی آمار

معناي یک سلسله القائات شد. از دیـدگاه ایـن عصـر، دنیـا مکتـوبی       تفکر وي تکرار بی
است که به زبان ریاضی نوشته شده و به این زبان هم قابل مطالعه و بررسی عینی است. 

ـ     ریاضیات معیار فهم و درك دنیاست و آن ه چه قابل تبیین کمی و عینـی نیسـت، بایـد ب
 کنار نهاده شود.

هاي زبانی  جدایی تعقل جوهري از حیات انسان در عصر ما با تغییرات و دگرگونی
نیز همراه بوده است. زبان به صورت ابزاري در خدمت ماشین عظیم تولید درآمده و هر 

شـود.   معنـا قلمـداد مـی    بـی   اي که نتواند نقش مولدي در این دستگاه داشته باشد، جمله
معنی  ها اگر نتوانند براي مقاصد عملی و کارکردي به کار روند، در مظان بی لغات و واژه
اي بـر آن مترتـب    کـه فایـده   معناست، مگر آن حدذاته بی گیرند. حقیقت فی بودن قرار می

 باشد.
این دگرگونی زبانی در جریان تطبیق و سازگاري انسان در نظام صنعتی جدیـد رخ  

را به تدریج از دست داده؛ قدرت استفاده از تفکر و  داده است. انسان امروز هویت خود
اندیشه از او سلب شده است. انسان امروز در اسارت سازمان، به صورت موجودي تنهـا  

تعالی و دستیابی به مقـام واالیـی را کـه در خـور اوسـت، از کـف داده         درآمده که توان
، بر ایـن نکتـه   1لاست. هورك هایمر در کتاب خود تحت عنوان کسوف تعقل و استدال

ترین رسالت تعقل و استدالل در عصر ما آن است که ناتوانی و  ورزد که بزرگ اصرار می
 نقص تعقل ابزاري را به عنوان منطق عقلی بیان کند و اعالم دارد.

اي زنـدگی را از یـاد بـرده     انسان به تدریج معیارهاي مطلق عمل اخالقی و ضـابطه 
» خـود «اي را جـز   هانیده و آزاد کرده است و هیچ ضابطهاست. او خود را از این قیود ر

پذیرا نیست. این استقالل، او را نسبت به زندگی انفعالی کرده است. حسـابگري انسـان،   
                                                           

1- Eclipse of Reason 
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ها، اعمال و رفتار، و تفکر او را، که قبالً بر اعتقاد به حقیقت غـایی اسـتوار بـود،     انتخاب
پذیر و از تعقل جوهري عاري شـده   قپایه و اساس ساخته است. آدمی موجودي انطبا بی

اند که انسان  است. اقتصاد و نیروهاي اجتماعی به صورت نیروهاي طبیعی کوري درآمده
ها تبعیت کند. در نتیجه، امروزه از یک سو،  ها سازگار و از آن براي بقا باید خود را با آن

تمـامی تـالش او    ي جوهر انسـانی خـود را از کـف داده و    یم که همهاهبا انسانی مواجه
استفاده از طبیعت صرفاً براي بقاي مادي خویش اسـت، و از سـوي دیگـر، بـا طبیعتـی      

 ایم که تماماً مادي است و براي بقا باید بر آن تسلط یابیم. رو شده خالی و تهی روبه
 

 و تعقل 1یورگن هابرماس
التفاتی در مورد تعقل ارزشی، تالش بـر ایـن دارد    هابرماس نیز ضمن وقوف بر بی

ي اجتماعی خاصی مبتنـی بـر تعقـل جـوهري ارائـه       ، نظریه2که با اتکا به نظریات کانت
اي و جـزم و جمـود، کـه از خصوصـیات      دهد. این تعقل ذهن آدمی را از تفکر کلیشـه 

بخشـد. او علـوم را    او آزادي اندیشـه مـی  دهد و بـه   دنیاي کنونی شده است، نجات می
کنـد. در یـک سـوي ایـن      بنـدي مـی   کنند، تقسـیم  براساس اهداف معرفتی، که دنبال می

بندي، علوم طبیعی با هدف شناخت و کنترل فرآیندهاي عینی طبیعت قـرار دارنـد    تقسیم
و  ي انسـانی  ها ارتقـاي آزادي اندیشـه   و در سوي دیگر، علومی جاي دارند که هدف آن

االجتماعی را بنانهد کـه   ي اخیر، علم کوشد تا در این دسته استقالل اخالقی اوست. او می
انـد، متفـاوت باشـد. در     با علوم اجتماعی امروزین، که الگوهاي علوم طبیعی را پذیرفتـه 

ي  جوامع صنعتی، منطق تعقل ابزاري، که هدف آن کنترل طبیعت اسـت، باعـث توسـعه   
هاي حیات آدمـی سـلطه پیـدا کـرده و حتـی در       بر تمامی جنبه مادي شده و از این رو،

و ارتبـاط  گردیده زندگی شخصی او نیز نفوذ یافته است. انسان امروز اسیر تعقل ابزاري 
آزاد او با دیگران و تفکر مستقل وي محدود شده است. هابرماس از دو نـوع عمـل نـام    

ي قوانین  عمل ابزاري انسان بردهاي، در  برد، یکی عمل ابزاري و دیگري عمل مراوده می

                                                           
1- Jurgen Habermas 
2- Kant 
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اي، فرد بدون فشار  شوند؛ اما در عمل مراوده فنی است و ضوابط عملی به او تحمیل می
ها و هنجارهاي خـود بـا دیگـران ارتبـاط متقابـل برقـرار        و اجبارهاي خارجی با ارزش

آزاد اي و  ي صنعتی امروز عمل ابزاري حاکمیت یافته و عمـل مـراوده   کند. در جامعه می
کـه عمـل ارتبـاطی جـوهر زنـدگی اجتمـاعی و        به حداقل کاهش یافته است؛ در حـالی 

بخش حیات انسانی است. دنیاي صنعت و سرمایه عمل ابـزاري را اصـل متعـارف     معنی
شـمرد. بـراي غلبـه بـر ایـن شـرایط        قرار داده است و رفتاري برخالف آن را مجاز نمی

اي یا به عبارت دیگر، تعقـل ارزشـی را    مراوده اي را ساخت که عمل نابهنجار باید نظریه
 اساس و پایه قرار دهد و هدف آن آزادي و تعالی انسان باشد.

 
 1تعقل از دیدگاه اریک و گلین

نامد، دورانی که  زدایی انسان می وگلین، پنج قرن اخیر تاریخ غرب را دوران فرهنگ
هـاي اجتمـاعی قـرار گرفتـه      ي نظریـه  در آن تعقل به مفهومی نادرست تعبیر شده و پایه

ي اجتماعی قابل ارائه نیسـت و بـراي نیـل بـه      گونه نظریه است. بدون اتکا بر تعقل هیچ
ي عقالیـی و منطقـی چیـزي     چنین هدفی باید از ارسطو و افالطون مدد گرفت. جامعـه 

انـد.   اي که فیلسوفان کهن به دنبال آن بـوده  ي مطلوب و فاضله نیست، مگر همان جامعه
ي گذراي تـاریخی ندارنـد و اکنـون هـم      ظر وگلین نظریات ارسطو و افالطون جنبهاز ن
ها استفاده کنـیم. البتـه ایـن     ها بهره بجوییم و به عنوان الگویی کلی از آن توانیم از آن می

روي آنان شویم، بلکه نظر وگلین آن اسـت   بدان معنی نیست که به صورتی جزمی دنباله
هاي معتبر فرا راه خـود قـرار    فیلسوفان را به عنوان چارچوبکه الگوهاي مورد نظر این 

دهیم. افالطون خود را در این زمینه بسیار حساس بوده است و الگویی واحـد را بـراي   
پذیر را مطرح کرده است کـه هـر کـدام     ي خوب نپذیرفته، بلکه الگوهایی انعطاف جامعه

 اند. در شرایطی خاص مطلوب بوده
ي مطلوب را به اختصار بیان کنـیم.   نیست خصوصیات جامعه مناسبت جا بی در این

اي اسـت کـه در آن نیـروي منطـق و تعقـل نیـروي        ي مطلوب جامعه که، جامعه اول این
                                                           

1- Eric Veglin 
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گـاه ویژگـی جامعـه نیسـت، بلکـه       غالب در ذهن مردمان باشد. البته تعقل ارزشی هـیچ 
بـر تمـایالت   شود تا فـرد   خصوصیت ذهن آگاه اهل جامعه است. این تعقل موجب می

 ناپسند خود فائق آید و تعالی پیدا کند.
هـا بـه عنـوان     اي سلسله مرابتی است. اگرچـه انسـان   ي مطلوب جامعه دوم، جامعه

موجوداتی عقالیی به طور بالقوه برابرند، در عمل گروهی هستند که تـوان و اسـتعدادي   
تـر از خـود    تی بـیش برتر ازدیگران دارند و در مقابل تنش ناشی از حیات تعقلی، مقـاوم 

ي مقام هدایت جامعه هستند. وگلین از ابزار این نظر، که در  دهند. اینان شایسته نشان می
جویـد   عصر حاضر احساس دموکراسی احساسی اشتباه و توأم با خطاست، احتراز نمـی 

اي مطلوب اسـت، منافـات دارد.    قید و شرط با حیات تعقلی، که محور جامعه برابري بی
هاي بین مردمان پذیرفته شـوند و سلسـله مراتبـی بـین      ي مطلوب باید تفاوت در جامعه

ها به عنوان پیامد قدرت افراد در تحمل حیات عقالیی مشـروعیت یابـد. بـه عبـارت      آن
ها بر یکدیگر نیستند  دیگر، ثروت، نژاد، موقعیت یا جنسیت هیچ یک معیار برتري انسان

 ده دارد.کنن و زندگی عقالیی است که نقشی تعیین
اي با شرایط حاکم بـر آن جامعـه ارتبـاط دارد. عـواملی      سوم، مطلوب بودن جامعه

چون جمعیت، وسـعت، منـابع و غیـره همگـن در تناسـب و تـوازن جامعـه موثرنـد و         
ي مطلوب، ابدي و ازلی نیست و نباید آن را بهشت روي زمین پنداشت.  سرانجام جامعه
چنان کـه   ي آزاد آن اساس است. جامعه یدي پوچ و بیي آرمانی و کامل، ام امید به جامعه

 اي دروغین است. دهند، از نظر وگلین و عده هگل و مارکس وعده می
اي کـه محـور اصـلی آن تعقـل اسـت بـه دنبـال         به طور خالصه وگلین در جامعه

هایی را کـه در   اي معقول با یکدیگر دارند. او انسان هایی است که ارتباط و مراوده انسان
انــد و تعقــل ارزشــی و جــوهري را  ي معاصــر در تعقــل ابــزاري، تحلیــل رفتــه امعــهج

داند. او نیـز از تعقـل جـوهري بـه عنـوان اسـاس        شده می هایی مسخ شناسند، انسان نمی
اي بـزرگ در عصـر حاضـر     برد و فراموشـی آن را ضـایعه   اعتالي فرد در جامعه نام می

 کند. قلمداد می
هـا در سـازمان و    قـل جـوهري و ابـزاري و نقـش آن    نویسندگان دیگري نیز بر تع
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نـام ببـریم. وي    1تـوانیم از نیکـوس مـوزلیس    اند که در آن میان مـی  مدیریت اشاره کرده
هـا در مقابـل آزادي انسـانی     ي امروز را افزایش قـدرت سـازمان   ي جامعه ي عمده مسئله
تـر از بـازدهی    داند. به زعـم او آزادي و اختیـار آدمـی در سـازمان، موضـوعی مهـم       می

ي عصر ما این نیست که چگونه تعقل ابزاري افـزایش یابـد، بلکـه     سازمانی است. مسئله
ي تعقـل، چگونـه حـداقل تعقـل      مهم آن است که در مقابل افزایش روزافزون این نحوه

هاي کارا در امان بماند.  جوهري حفظ شود و خالقیت و آزادي انسانی از تهدید سازمان
تر با سـازمان  شها را هرچه بی یریت این نیست که به چه طریقی انساني علماي مد وظیفه

ي ماشینی شـدن   هماهنگ سازند، بلکه تکلیف خطیر آنان این است که چگونه از ضایعه
وي جلوگیري کنند. متاسفانه امروزه حل این معضل به فالسفه  از خود بیگانگیانسان و 

یت خـود را بـه مسـائلی روزمـره سـرگرم      پردازان مدیر و ادبا واگذار شده است و نظریه
که این وظیفه،  اند. در حالی اند که مدیران و مسئوالن سازمانی برایشان مطرح ساختهکرده

ي اصـلی آنـان    پردازان مدیریت برداشته نخواهـد شـد. وظیفـه    رو، از دوش نظریه به هیچ
کـه   دارند، از ایـن  شند تا انسان را از تهدیدات سازمانی مصونیندااي بی است که راه چاره

ن عظـیم سـازمان درآیـد جلـوگیري کننـد و ارزش و      یاي در ماش انسان به صورت مهره
 اش را به او بازگردانند. اعتبار و مقام اصلی

ها عقالیی بودن در گرو انتخاب موثرترین طریـق بـراي نیـل بـه      امروزه در سازمان
انـد و   ي سـازمانی مطـرح  هـا  اهداف سازمانی است. بدین ترتیب، در عقالیی بودن هدف

هاي فردي اعضاي سازمان مـدنظر نیسـتند. بـه عبـارت دیگـر، وقتـی از سـازمان         هدف
هـا و   جـا کـه بـه خواسـت     بریم، بدان معنی نیست کـه اعضـاي آن تـا آن    عقالیی نام می

تـر   شود، رفتاري عقالیی دارند. برعکس، هرچه سازمان عقالیـی  هایشان مربوط می هدف
آینـد کـه    اي درمـی  تر به صورت چرخ ماشینی ساده اشد، افراد آن بیشتر ب و بوروکراتیک

ي تعقل ابـزاري بـر    شود و این سرانجام سلطه معنی و مقصود رفتارشان نادیده گرفته می
 اي بیندیشیم. هاست، مشکلی که باید براي آن چاره زندگی انسان معاصر در سازمان

 
                                                           

1- Nicos P.Mouzelis 
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 زشیاي براساس تعقل جوهري و ار وجوي نظریه درجست
اي فقـدان تعقـل جـوهري و     ها نـام بـردیم، بـه گونـه     تمامی اندیشمندانی که از آن

هاي علـوم انسـانی و    ي نظریه ارزشی در زندگی انسان معاصر را بیان داشته و لزوم ارائه
رده بودند. اکنون به دنبال آن هستیم کـه، تـا   کي تعقل ارزشی را گوشزد  اجتماعی بر پایه

هاي علـوم انسـانی و    ردازيپ گیري را در نظریه گونگی این جهتجا که میسر است، چ آن
 اجتماعی روشن سازیم.  

هـاي   گونه که قبالً اشاره شد، بیش از دو قرن است که دیدگاه محـدود نظریـه   همان
هـاي   هاي علوم طبیعی در علوم اجتمـاعی و انسـانی، موفقیـت    علمی و استفاده از روش

ها و نقـایص   دلیل، اغلب اذهان را از محدودیت عملی چندي را حاصل کرده و به همین
ي دوره اي هستیم که بازده نزولـی ایـن    خود غافل ساخته است. اما امروزه ما در آستانه

کـه علمـی    ها قبـل از آن  طرز تلقی آغاز شده است و بر بسیاري ثابت شده که این نظریه
پریشـی   ورت رواناند. امـروزه نتـایج تجـدد علمـی بـه صـ       باشند، یک نظر و یک عقیده

گر  ي منابع محدود جلوه رویه ها، نزول کیفیت زندگی، آلودگی محیط و مصرف بی انسان
ها مشروعیت تعقل ابزاري به عنوان تنها تفکر مجاز در جوامـع را   شده است و این نشانه

شناسی را به تفکري مجدانـه در ایـن زمینـه وادار     مورد تردید قرار داده و علماي جامعه
ي تعقـل جـوهري ارائـه     هایی براي زندگی انسانی بر پایه است. اگر بتوانیم نظریهساخته 

اش یاري داده و رهنمودهـایی بـراي رشـد، تعـالی و      دادن به زندگی دهیم، او را در نظم
 ایم. کمال وي ارائه کرده

توانیم به  جا می چه در این براي نیل به چنین هدفی راهی دراز در پیش داریم، اما آن
 هاي مناسب ارائه دهیم از این قرارند: گیري ان سمتعنو

ي مبتنی بر تعقل ارزشی براي زندگی انسانی، تالشی در جهت درك و  الف) نظریه
هاي انسـانی و اجتمـاعی اسـت. از آن جـایی کـه تعقـل جـوهري ماهیـت          فهم واقعیت

هـاي   خواهنـد داشـت. در نظریـه    1ي هنجـاري  هـاي آن نیـز جنبـه    تجویزي دارد، نظریه
جوهري به دنبال آن هستیم که معناي واقعی زندگی معقول را بیـابیم؛ در حـالی کـه در    

                                                           
1- normative 
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ي صنعتی به عنـوان زنـدگی معقـول     گیر تطبیق دادن انسان باجامعه هاي ابزاري پی نظریه
 هستیم.

آن  دارنـد و اجـزاي    اي بس دیرینه هاي جوهري در زندگی انسانی سابقه ب) نظریه
توانیم پیدا کنـیم.   فالسفه و متفکران گذشته به خوبی می  هاي علما، را در افکار و اندیشه

بـرداري بسـیارند. عـالوه بـر      بنابراین، منابع فلسفی و علمی کهن در این زمینه قابل بهره
هاي اقتصاد، تولید و صـنعت آلـوده    این، از آن جایی که در گذشته مفهوم تعقل به شائبه

 ، اعتبار و اصالت آن بسیار باالست.نشده بود
الزم به یادآوري است لفظ جوهري یا ارزشی براي تعقل مطلوب در دوران معاصر 
به کار گرفته شده است و علت نیز آن بوده که میان تعقـل بـه معنـاي جـامع و کامـل و      

هـاي جـوهري بـرخالف     اصیل آن با تعقل ابزاري وجه تمایزي بـه وجـود آیـد. نظریـه    
تر تابع شرایط و مقتضـیات خـاص،    اي تنظیم شوند که کم اي ابزاري باید به گونهه نظریه

 و از جامعیت و کلیت برخوردار باشند.
هاي اخالقـی بشـري باشـند و از     هاي جوهري یا ارزشی باید حامل جنبه ج) نظریه

بخشی به حیات اجتماعی انسـان   اي اساسی و پایدار براي نظم این جهت معیار و ضابطه
 هند بود.خوا

هاي جـوهري و ابـزاري در زنـدگی اجتمـاعی      براي روشن شدن وجه تمایز نظریه
 اند. . برخی از خصوصیات این دو نظریه به اختصار بیان شده1انسان در جدول 

هاي سازمانی نیز بایـد بـه مـوارد زیـر توجـه       ي رهیافت جوهري به نظریه در زمینه
 داشته باشیم:

هاي کلی در جامعه هستند و  صنعتی جزئی از سازمانهاي اقتصادي و  الف) سازمان
هاي سازمانی باید  ها ر ابا کل بافت جامعه یکسان بدانیم. بدین ترتیب، در نظریه نباید آن
هاي آنان محافظـت   ها مشخص شوند و زندگی فردي از آسیب هاي این سازمان مرزبندي

 شود.
تابع قیود رسمی و تعقـل   هاي اقتصادي و صنعتی امروز ب) عمل انسان در سازمان

ي آدمـی اسـتفاده    هـاي بـالقوه   ي ظرفیـت  ابزاري شده است و در چنین شرایطی از کلیـه 
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هاي جوهري سازمانی باید در قید و بندهاي رسمی تجدیدنظر شـود   شود. در نظریه نمی
ي افـراد از   اي طراحی شوند که امکان استفاده از نیروهـاي بـالقوه   و این ضوابط به گونه

هاي جوهري سازمانی باید قیودي کـه بـراي    تمایل، نه اجبار، فراهم آید. در نظریهروي 
هـا نیسـت حـذف     اند ولی ضـرورتی بـه وجـود آن    هاي آدمی در نظر گرفته شده فعالیت
 شوند.

ها باید جایگاهی بـراي تحقـق اسـتعدادهاي مختلـف انسـان در دوران       ج) سازمان
هـاي انسـانی    ها و گـرایش  زمان باید به خواستهاش باشند. بنابراین، در طراحی سا زندگی

توجه و ساختار سازمان با تمایالت آدمی هماهنگ شود. انسان نیازهایی متفـاوت دارد و  
هـا را بایـد    هایی متنوع و مختلف در سازمان نیاز است. این زمینه ها به زمینه براي رفع آن

حال حاضر، نظـام بـازار    به طور عملی مشخص کنیم و در طراحی سازمان بگنجانیم. در
کنـد؛ انسـان بـه عنـوان نیـروي       داند و رفـع مـی   نیازهاي محدودي از انسان را مجاز می

کارباید مطابق ضوابط رسمی عمل کند و سایر نیازهاي او امکان فعال شـدن و ارضـا را   
 ندارند.

 

 هاي جوهري و ابزاري: برخی خصوصیات نظریه1جدول شماره 
 هاي ابزاري نظریه هاي جوهري نظریه

الف. معیارهاي زندگی اجتماعی انسان بـه وسـیله   
گیرد و فرایند اجتمـاعی   عقل و فطرت او شکل می

 شدن (تطبیق با جامعه) در این میان نقشی ندارد.
هـاي جـوهري اصـل     ب. اقتصاد در تدوین نظریـه 

 نیست.
ي موهومی  ها عقیده ها از واقعیت ج. جدایی ارزش

 تحقیقات میسر نیست.است و تحقق آن در 
هاي خـاص   ي انسان و جامعه باید روش د. مطالعه

هـاي مطالعـه    خود را داشته باشد که لزوماً با روش
 در علوم طبیعی یکی نیست.

الف. معیارهاي زندگی اجتماعی انسان ازطریق 
 شود. جامعه تعیین می

هاي ابزاري اصـل   ب. اقتصاد در تدوین نظریه
 شود. گرفته می

ها مـورد قبـول    ها از واقعیت ارزشج. جدایی 
است و تـالش بـر آن اسـت کـه مطالعـات و      

 تحقیقات از بعد ارزشی عاري باشند.
هاي علوم طبیعی براي مطالعه انسـان   د. روش

 و جامعه نیز کافی و رسا هستند.
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د) جایگاه سازمان باید در کل بافت جامعه مشـخص شـود و بـا سـایر اجـزاي آن      
ي سـازمان و جامعـه، محـور اصـلی      یوند و ارتباط متقابل و سازندهارتباط داشته باشد. پ

 ي سازمان است. رهیافت جوهري به نظریه
هاي امروزي باید به روابـط طبیعـی و انسـانی     ه) روابط رسمی و قراردادي سازمان

شـوند؛   ونمادین بدل شوند. روابط رسمی از شناخت مکانیکی نسبت به انسان ناشی مـی 
مناسـبات    کننـد،  اخت واقعی از انسان روابط طبیعی حاکمیت پیدا مـی که در شن در حالی

طبیعی و نمادین بر این اصل استوارند که براي آگاه شدن و ایجاد ارتباط طرقی مختلـف  
وجود دارند که علم یکی از آن طرق است. مذهب، هنـر، اسـطوره و تـاریخ هـر کـدام      

هـاي   باطـات نمـادین کـه واقعیـت    انـد. ارت  راهی براي آگاهی و برقـرار سـاختن ارتبـاط   
کند، مستقل از قیود رسمی براي افراد قابـل   ها را ایجاد می اجتماعی در زندگی انسان آن

اند و محل مسائل غیررسمی چون دوسـتی و محبـت و صـمیمیت، خیرخـواهی و      درك
شوند،  ها مسائلی که غیررسمی خوانده می همدردي و... هستند. بدین ترتیب، در سازمان

جزئی از سازمان به شمار آیند و به عنوان بخشی در تضـاد و تقابـل بـا سـازمان در      باید
 نظر گرفته نشوند.

هاي جوهري بر بنیاد تعقل ارزشی و طراحی  ي نظریه گونه که اشاره شد، ارائه همان
نیست و باید در این راه سـعی و اهتمـام     ي سازمانی براین مبنا کاري ساده و سهل نظریه

چه در این مختصر بدان اشاره رفت، تذکري بر ایـن امـر خطیـر و     مل آید. آنبسیار به ع
هاي ابزاري بود تا بر نقاط ضـعف و نارسـایی آن وقـوف     هشداري براي شیفتگان نظریه

یابند و در به کارگیري آن جانب احتیاط را مرعی دارند. همچنین پیام این نوشـته بـراي   
ي  هاي ارزشی در جامعه زیدن بر طراحی نظریهاندیشمندان مدیریت و سازمان، تأکید ور

 ام است.تکنونی ایران به عنوان یک ضرورت 
 

 منابع و مآخذ
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 نقش پرورشی زبان و ادبیات در تخیل فرهیخته

 
 پور دکتر رضا نیلی

 
 چکیده

شناختی آموزش زبـان و ادبیـات از دیـدگاه     در این گفتار، نقش پرورشی و معرفت
پژوهی براي زبـان   شناسی شناختی، نقد ادبی و با تکیه به شواهد تجربی علم عصب زبان

شـود. در ایـن دیـدگاه، بـرخالف نگـاه سـنتی، نقـش         به عنوان نظامی زیستی بحث می
ناختی بسـیار فراتـر از درسـت خوانـدن و     آموزشی زبان و ادبیات از نظر اجتماعی و ش

رسانی است، بلکه اعتقاد بر این است که آموزش زبان  نوشتن و با سواد شدن و یا اطالع
رفته از اهمیت معرفت شناختی بسیار باالیی برخوردار است؛ تا  و ادبیات در جوامع پیش

ارد و نه تنها ذهن گذ شود آموزش زبان و ادبیات، بر تمام وجود اثر می جایی که ادعا می
رساند، بلکه در رشد فرهنگی و تحول اجتماعی و اخالقی  تخیل فرهیخته میسطح را به 

 اجتماع نیز موثر است.

 زبان و ذهن، زبان و ادبیات، آگاهی، تخیل فرهیخته، زبان و شناختهاي کلیدي:  واژه
 
 مقدمه

ي  هاي خود درباره پردازي شناسان، در نظریه اي از علماي تعلیم و تربیت و زبان عده
انـد و   فرهنگی آن توجه نداشـته  –شناختی و اجتماعی  زبان، به نقش پرورشی و معرفت

مطالعه و آموزش زبان مادري و ادبیات را صرفاً فراگرفتن وجه هنري یا توصیفی زبان و 
هاي درست سخن گفتن و یـا قواعـد درسـت نوشـتن و یـا خوانـدن        یا آشنایی با شیوه

اسـت    دانند. این در حالی رسانی می مطالب جاري و عقب نماندن از مسائل روز و اطالع
شناسان و منتقدان ادبی بـه کارکردهـاي پرورشـی و     که گروه دیگري از دانشمندان، زبان
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هـا معتقدنـد    انـد. آن  فرهنگی زبان عنایت خاصـی داشـته   - معرفت شناختی و اجتماعی
موضوع مطالعه ادبیات و آموختن زبان مادري، در پرورش معرفت شـناختی و فرهنگـی   

درست نوشـتن و خوانـدن و باسـواد شـدن و یـا       تر از مهارت افراد جامعه. بسیار جدي
شناختی مطالعـه   رسانی است. یکی از مسائل اساسی که در خصوص نقش معرفت اطالع

ي آزادي بیان اسـت کـه    رفته مطرح شده، مساله و آموزش زبان و ادبیات در جوامع پیش
براي رشد فرهنگی جامعـه، از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت. تجلـی ایـن موضـوع،         

رفتـه و متمـدن، زبـان مـادري بـه صـورت ادبیـات         است کـه در جوامـع پـیش     نگامیه
کنـد   هـاي رسـمی هـم ایفـا مـی      پژوهی، نقش فراگیر فرهنگی خود را در آموزش عصب

 ).1360(فراي، 
در این گفتار، از میان دانشمندان معاصر که به روحیه پرورشی و معرفت شناختی و 

انـد، بـه دیـدگاه جرالـد ادلمـن، دانشـمند        داشـته اي  فرهنگی زبان توجـه و نگـاه ویـژه   
شـناس شـناختی و    ي جایزه نوبل در پزشکی، جـورج لیکـاف زبـان    پژوه و برنده عصب

مارك جانسون فیلسوف شناختی معاصر و از بین منتقدان ادبی نورتروپ فراي اشـاراتی  
هـاي ایـن سـه گـروه از      اي از فصـل مشـترك دیـدگاه    شود. خالصـه  شود. تالش می می

شناختی و پرورشی زبان و ادبیـات و کارکردهـاي    دانشمندان در خصوص نقش معرفت
 فرهنگی یادگیري زبان و ادبیات در پرورش ذهن فرهیخته بحث شود. -اجتماعی 

 
 شناسی شناختی نقش پرورشی زبان از دیدگاه زبان -1

 ي معاصر که شناسی و فلسفه جورج لیکاف و مارك جانسون دو تن از علماي زبان
شناسـی معاصـر (نظریـه     در مورد زبان، دیدگاهی شناختی دارند، با نظریه غالب در زبان

اي شناختی معرفی شده، سر سـازگاري ندارنـد.    شناسی زایشی چامسکی) که نظریه زبان
این دو متفکر معاصر، در دو کتاب مشترك خود به ویـژه در مـورد نقـش اسـتعماري و     

). این 1999، 2003/198اند (لیکاف و جانسون،  کرده پردازي شناختی زبان، نظریه  معرفت
بـه بحـث مبـانی    » فلسـفه جسـمانی  «دو پژوهشگر شناختی زبان، در کتاب خود به نـام  

گیـري   شناختی و فلسفی زبان و ذهن و نقش زبان استعماري در چگونگی شـکل  معرفت
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ناسـی  ش ي زبـان  ي همین بحـث و در چهـارچوب نظریـه    پردازند و در ادامه شناخت می
شـوند کـه بـا     شناختی خود، براي ذهن و زبان انسان، سه ویژگی عمده زیر را قایل مـی 

شناسـی   ی و معرفتئکیامشناسی چا ي سنتی و مکتب زبان بعضی از اصول و مبانی فلسفه
 ):1999سنتی سازگار نیست (لیکاف و جانسون، 

هاي محیطی است. هاي ذهن انسان در مغز، حاصل تجربه آموخته
د تفکر و خرد انسان، ماهیتی عمدتاً ناآگاهانه دارند.فراین

شود، عموماً داراي ساختاري استعاري  مفاهیم انتزاعی که به کمک زبان بیان می
هستند.

ي محیطـی   لیکاف و جانسون در چنین تحلیلی از ذهن و زبان انسان، بـراي تجربـه  
انـد. بـا    صی قایل شدهي یادگیري زبان در ذهن و نقش استعاري آن، اهمیت خا در شیوه

گیري شناخت است که لیکـاف و   توجه به همین نقش یادگیري زبان و تاثیر ان در شکل
کننـد کـه بـدون     هاي ممیزي را مطرح می ها و مشخصه جانسون براي خرد انسان، مولفه

هـایی ماننـد توانـایی اسـتنباط منطقـی، توانـایی        پذیر نیست: توانایی دخالت زبان، امکان
ي پیچیده، توانایی ارزیابی کردن، توانایی انتقـاد کـردن،    ن، توانایی حل مسالهتحقیق کرد

 توانایی تأمل در رفتار خود و دیگران، توانایی شناخت خود، دیگران و جهان اطراف.
گیري شناخت است کـه   با تکیه به همین خاصیت خرد انسان و نقش زبان در شکل

تنها » حیوانی نحوي«چامسکی به عنوان تنها لیکاف و جانسون انسان را به جاي پیشنهاد 
شـناختی انسـان و نقـش     هاي معرفت کنند و در مورد توانایی معرفی می» حیوانی فلسفی«

 دارند: زبان، چنین اظهار می
ي وضع خود چرایـی مطـرح    تواند درباره که میاست تنها حیوان فلسفی انسان 

نماید و پرسش کند.
کنـد و بـه آن فکـر     مفهوم اخـالق پرسـش مـی    ي تنها حیوان فلسفی که درباره

کند. می
کند. ي معنی عشق، مرگ و زندگی پرسش می تنها حیوان فلسفی که درباره
کند. ي تغییر زندگی و رفتار خود فکر می تنها حیوان فلسفی که درباره
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شناختی زبان است که  هاي معرفت لیکاف و جانسون با توجه به کارکردها و کیفیت
ي  اي مستقل و جدا از بقیـه  زبان را پدیده» نحو«شناسی چامسکی،  ي زبان نظریهبرخالف 
هـا   شناسـند. آن  مستقل مغزي نمـی » ي ذهنی حوزه«هاي شناختی و به عنوان یک  توانایی

ي  شـده   معتقدند قواعد نحوي زبان هم همانند واژگان زبان، ابـزاري شـناختی و آموختـه   
هـاي محیطـی قـرار     م و معنـادار شـدن تجربـه   محیطی است که در خدمت بیـان مفـاهی  

ي خود، نیاز دارد به اطالعات معناشـناختی،   هاي کالمی پیچیده گیرد. انسان در ارتباط می
 زبـان  کاربردشناختی و کارکردهاي گفتمانی ارجاع کند. به همین سـبب، معتقدنـد نحـو   

مانـد.   تی مـی جدا از بافت و موقعیت فرهنگی، بیشتر به یک نوع زبان صوري و محاسـبا 
در حقیقت، همین نوع اطالعات معناشناختی هستند کـه بـه سـاختارهاي نحـوي زبـان،      

هاي فرهنگی زبان است  ها و وابستگی که همین بخش بخشند. در حالی معنی و اعتبار می
 ).1378پور،  شناسی چامسکی نادیده گرفته شده است (نیلی ي زبان که در نظریه
شناسـی شـناختی لیکـاف، در     ي زبـان  رفداران نظریهیکی از ط عصب پژوه و ادلمن

لیکـاف (ادلمـن،   » دستور زبان شناختی«شناختی  کتاب خود به تشریح مبانی عصب روان
) پرداخته است و معتقد است قوه یا توانایی زبانی انسان، نه به مفهوم چامسکیایی 1992

اسـاس، مبنـاي    آن فطري است و نه داراي جوهر نحوي است، بلکـه یـادگیري زبـان از   
شود. به تعبیـر لیکـاف و جانسـون،     حرکتی دارد که در جریان رشد آموخته می –ی سح

ي محیطی، در ذهن  است که در طول رشد و همراه با تجربه» نورونی«ي  زبان یک پدیده
شـناختی پیچیـده و بیـان     هاي معرفـت  گیرد و ذهن انسان را براي انجام فعالیت شکل می

 کند. ي استعاري، آماده می شیوه مفاهیم انتزاعی، به
و توانایی یادگیري زبان، عبارت اسـت از  » دستور زبان«ي شناختی لیکاف  در نظریه

توانایی نمادسازي براي بیان مفاهیمی که در ذهن آموخته شده است. در این نظریـه، دو  
و  هسـتند » مفهـومی «هاي  شود: یک دسته مقوله نوع مقوله براي یادگیري زبان مطرح می

هاي مفهـومی نتیجـه    هاي دستوري هم از مقوله البته، مقوله». دستوري«هاي  دیگري مقوله
ي دستوري در زبان، مستقل از معنا و شـناخت وجـود    شوند. در حقیقت، هیچ مقوله می

هـاي دسـتوري زبـان،     شناسـی شـناختی، سـاخت    ي زبان ندارد. با این استدالل در نظریه
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معنـی (از نـوع    هاي بی ها و یا صورت ر هم قرار دادن نشانههاي قراردادي براي کنا شیوه
هـاي بنیـادي    منطق صوري) نیستند، بلکه ابزارهایی هستند براي بیـان مفـاهیم و تجربـه   

 هاي محیطی نشأت گرفته است. انسان که از یادگیري
ي مهم  گیري دستور زبان، دو مرحله در مدل شناختی لیکاف و جانسون براي شکل

رفته،  ها انسان به یک نظام شناختی پیش شود که از ترکیب و تلفیق آن طرح میو متمایز م
بـر  » مفاهیم و روابط معنایی بنیادي«ي نخست، یادگیري  کند. در مرحله دسترسی پیدا می

گیـرد. حاصـل ایـن مرحلـه از یـادگیري،       هاي محیطی در ذهن شـکل مـی   ي تجربه پایه
هایی بنیادي از قبیل: جزء و کل،  واره ت، طرحهاي ذهنی اس واره گیري تعدادي طرح شکل
هاي مفهـومی بنیـادي اسـت     واره ها، منبع، مسیر و هدف. سپس، به کمک این طرح رابطه

مجهـز  » معنـا، موضـوع و سـناریوها   «ي بعد، به الگوهاي بنیادي مانند  که ذهن در مرحله
ادي است کـه ابتـدا   هاي بنی واره یابی به این طرح ). به کمک دست1992شود (ادلمن،  می

و » رویـدادها «، »هـا  پدیـده «بنـدي   ذهن به واحدهاي نحوي در حد کلمه و توانایی مقوله
تـر از کلمـه، از    ي بعد، ساختارهاي نحوي پیچیـده  شود و در مرحله مجهز می» ها کیفیت«

تـر   کنند و در نتیجه، امکان بیان مفاهیم پیچیده نوع جمله و گفتمان، امکان ظهور پیدا می
هـاي دسـتوري زبـان     هاي محتوایی (اسم، فعل و صفت) و واژه انتزاعی به کمک واژه و

 شود. هاي دستوري پیچیده و استعاري فراهم می (حروف اضافه و غیره) در ساخت
شـناختی   گیري زبان و نقش معرفـت  اي که لیکاف براي شکل با این مدل دو مرحله

کنـد   ي نسبت زبان و شناخت، مطـرح مـی   دربارهرا  هاي زیر گیري آن مطرح کرده، نتیجه
 ):44-3، ص1999(لیکاف و جانسون، 

شناسید. انسان جهان را از راه تجربه می
کنیم.  تقسیمش می ماشود که  گونه تقسیم می جهان آن

حرکتی مـا   –وسیله و ابزار اولیه و بنیادي ما براي یادگیري، توانایی هاي حسی 
است.

ها بـه کمـک    هاي شناختی، تقسیم جهان به مقوله ي بعدي ما براي فعالیت وسیله
زبان است.
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ي استعاري است. ي تقسیم جهان از راه زبان، عمدتاً به شیوه شیوه
ي دستور شناختی لیکاف در آثار  ي گذشته در تایید نظریه جرالد ادلمن طی دو دهه

بعـدي،   ) و در آثـار 1992هاي مفصلی را مطرح کرده (ادلمن،  ي خود، بحث علمی اولیه
یادگیري در مقایسه » شناختی معرفت«ي مبانی نورونی و  شواهد تجربی فراوانی را درباره

اي از دیدگاه او  شناسی سنتی و نقش زبان مطرح کرده است که در زیر خالصه با معرفت
 ).2006شود (ادلمن،  بحث می

 
 نقش پرورشی زبان از دیدگاه ادلمن -2

پژوهـان شـناختی    شناختی لیکاف، بعضـی از عصـب  ي  همراه با مطرح کردن نظریه
ي کارکردهـاي شـناختی و جایگـاه زبـان در      معاصر نیز با تکیه به شواهد تجربی درباره

ي  اند که در آن، زبان به عنوان یک پدیـده  هاي جدیدي را مطرح کرده پردازي مغز، نظریه
ن را در گـرو  انسـا » آگـاهی «زیستی و نورونی معرفی شده تا جـایی کـه جرالـد ادلمـن     

 ).1387داند (زبان و آگاهی،  یادگیري زبان می
ي علـم شـناخت جدیـد عبـارت اسـت از       به نظر این گروه از دانشـمندان، وظیفـه  

هـاي مهـم در ایـن     ي شواهد تجربی. یکی از ویژگـی  ي ذهن و مغز انسان بر پایه مطالعه
گیري شناخت در  حوزه از مطالعات شناختی، توجه ویژه به نقش زبان در تحول و شکل

کند: مطالعه ي علمی تحول شناخت در انسان، بدون در نظـر   انسان است. ادلمن ادعا می
افزاید: یک تفاوت عمـده بـین انسـان و     پذیر نیست و سپس می گرفتن نقش زبان، امکان

فردي در هر انسان است » روح زبانی«گیري و پیدایش یک  انواع موجودات دیگر، شکل
دهـد:   گیرد. سپس ادامـه مـی   هاي زبانی وي شکل می ي تجربه بر پایه که در طول رشد و

شناســی و نــه  هــاي زبــان در ذهــن و مغــز انســان چنــان اســت کــه نــه روان خاصــیت
شناسی، امکان و توان انتقال ایـن روح زبـان فـردي را بـه کالبـد دیگـري نـدارد         زیست

 ).1992(ادلمن، 
شود، هـر   ان در ذهن انسان قایل میبا این تمایزي که ادلمن براي نقش پرورشی زب

یابـد کـه    هاي شناختی خاصی دست می مندي ها و توان انسانی، به کمک زبان، به ویژگی
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هـاي   هـا، برحسـب تجربـه    هاي مشترك شناختی با سایر انسـان  ضمن حفظ خصوصیت
رسد. به نحوي که او  هاي منحصر به فرد شناختی می زبانی فردي، به خاصیتمحیطی و 

کند و اگر این خاصـیت شـناختی یـا     ر انسان دیگري، از نظر شناختی، متمایز میرا از ه
سـان بـدل    ي افراد به موجوداتی عادي و یک فردي از وي گرفته شود، همه» روح زبانی«

(فرهیخته) قایل شـد، سـازگاري نـدارد    » انسان«توان براي  شوند که با تعریفی که می می
 ).1992(ادلمن، 

ي  اي زیسـتی و خـالق و سـازنده    قد است مغز در نقش سـامانه چنین معت ادلمن هم
اطالعات است که مبانی رشدي و تکاملی آن براسـاس اصـل انتخـاب طبیعـی اسـت و      

رفته در تکوین آگاهی انسان، نقـش اساسـی    یادگیري زبان نمادین با ساخت نحوي پیش
آگـاهی  «و » بتداییآگاهی ا«دو نوع آگاهی: » زبان و آگاهی«و کلیدي دارد. وي در کتاب 

هاي قابل تفکیکی براي هریک تعریف کـرده اسـت. از نظـر     همراه با مشخصه» رفته پیش
آگـاهی  «در مقایسـه بـا   » رفته آگاهی پیش«ي  ي تمایزدهنده ترین مشخصه ادلمن برجسته

رفته و فراگیـري زبـانی آوایـی و نمـادین و بـا       هاي معناشناختی پیش ف توانایی»ابتدایی
). وي معتقـد اسـت   1387رفته تعریف شده است (زبـان و آگـاهی،    یشساخت نحوي پ

ي مناسب در انسان، در نهایت، منجر بـه نـوعی انفجارشـناختی و     یادگیري زبان به شیوه
 شود. هاي زبانی فردي می در جهت خالقیت

هاي عالی هم وجود دارد، ولی توانایی زبـان   به اعتقاد وي توانایی زبانی در نخستی
ترین شکل خود ظاهر و منجر به تجدیـد   رفته در انسان، به سبب امکانات نحوي در پیش

شـود، توانـایی ارتبـاط دادن واحـدهاي واژگـانی زبـان بـه کمـک          بندي مغز می سازمان
کـه   دهد. در حالی هاي بازگشتی عصبی را گسترش میي بیان مدار ابزارهاي نحوي، دامنه

چنان به آگاهی ابتدایی وابسـته اسـت. انسـان بـا در      آگاهی برتر نوخاسته است، ولی هم
رفتـه) بـراي    هاي نحوي پـیش  و امکانات ساختاري زبان (ساخت» واژگان«اختیار داشتن 

ـ   «هاي  رها ساختن خود به طور موقت از وابستگی آزادي عمـل  » دهاکنون بـه خـاطر مان
از آن در   ). این توانایی خالق، همـان اسـت کـه ادلمـن    146یابد (زبان و آگاهی، ص می

انسان با وجودي که اسیر توصـیف اسـت، ولـی    «کتاب دیگر خود چنین یاد کرده است: 
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ــان مــی ). وي بهتــرین نمودهــاي 2006(ادلمــن، » جویــد آزادي خــود را در دســتور زب
 بیند. ربردهاي استعاري زبان و آثار ادبی میهاي زبانی را در کا خالقیت
 

 نقش پرورشی زبان از دیدگاه نقد ادبی -3
در میان دانشمندان علـوم انسـانی و منتقـدان ادبـی، نـورتروپ فـراي منتقـد ادبـی         
کانادایی، براي یادگیري زبان مادري و نقش آن در پرورش ذهن، اهمیـت خاصـی قایـل    

ي زبـان مـادري در جامعـه و     رد عـادي و اولیـه  و کـارب » یـادگیري «شده است. وي بین 
زبان و ادبیات در مدرسـه و دانشـگاه و نقـش پرورشـی آن، اهمیـت      » ي آموزش شیوه«

هاي زیادي در نقد ادبی نوشـته   ها و کتاب خاصی قایل شده است. نوروتروپ فراي مقاله
تخیـل  «مورد نظر اسـت. او در کتـاب   » تخیل فرهیخته«جا فقط کتاب  است، ولی در این

تمایزها و کارکردهاي شناختی یادگیري زبان و نقشی را کـه آمـوزش ادبیـات    » فرهیخته
شناسی و تخیل فرهیخته در جوامع بشري داشـته باشـد، بـه     تواند در پرورش معرفت می

 1).1360اي نوین و از دیدگاه نقد ادبی مطرح کرده است (فراي،  شیوه
ی فرهیختـه در زمـان نوشـتن ایـن     ي یک روحـانی مسـیح   نورتروپ فراي با سابقه

ي ادبیـات انگلیسـی اشـتغال داشـته اسـت. وي در       سال به تدریس و مطالعـه  25کتاب، 
در مقام یک منتقد ادبـی در مـورد آمـوزش ادبیـات بـه      » تخیل فرهیخته«ي کتاب  مقدمه

تـرین   مشـکل «، ولـی  »لوحانـه  سـاده «طرح چند پرسش بسیار ساده و به تعبیـر خـودش   
اي دارد؟ آیـا   ي ادبیات چه فایده به راستی مطالعه«پردازد:  می» گویی پاسخ ها براي پرسش

چـه   تر فکر کنیم. بهتر احساس کنیم، یـا زنـدگی بهتـر از آن    دهد تا روشن ما را یاري می
 »مان ممکن است، داشته باشیم؟ براي

                                                           
ها توسط دکتر سعید ارباب شیرانی ترجمـه   هاي تعطیلی دانشگاه فراي در سال  نورتروپ» تخیل فرهیخته«کتاب  -1

هاي ایران بـه   ها در دانشگاه بود و سال» تخیل فرهیخته«ي بارزي از  شد که خود در منش و رفتار و تدریس، نمونه
شـناختی خـود    اي نقادانه و منحصر به فرد به تدریس نقد ادبی اشتغال داشت. وي با توجـه بـه نگـاه معرفـت     شیوه

ي ادبی ایران معرفـی کـرد.    نسبت به ادبیات این کتاب را به زبانی فاخر و رسا ترجمه و براي نخستین بار به جامعه
توسط مرکز نشر دانشـگاهی عرضـه    1375و چاپ دوم آن در سال  1367در سال » تخیل فرهیخته«ستین چاپ نخ

 شد.
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هــا و در اهمیــت نقــش پرورشــی و  گــویی بــه ایــن پرســش ســپس بــراي پاســخ
از زمانی که به ریاست کالج ویکتوریا انتخاب «بیات چنین گفته است: شناختی اد معرفت
ي بین نقد ادبی و آموزش زبان در  اي به رابطه ام، توجهم به مسایل آموزشی و عالقه شده

سطوح مختلف به نحو بارزي افزایش یافته و این توجه و عالقه در دو کتـاب نخسـتین   
» تخیل فرهیختـه «ها یاد کرده، کتاب  ه از آنیکی از دو کتابی ک .»که نوشتم مشهود است

هاي رادیویی در کانادا ارائه شده و بعدها  است که در ابتدا به صورت مجموعه سخنرانی
 به صورت کتاب چاپ شده است.

نظر او در بحث نقش نقد ادبی و آموزش ادبیات در پرورش تخیل فرهیخته چنـین  
گذارد. تنها  بر تمام وجود فرد اثر میآموزش و پرورش چیزي است که «بیان شده است: 

کند، تحولی اجتماعی و اخالقی نیز هست. به نظر فراي ادبیات یـک   ذهن را تربیت نمی
انـد و   فعالیت تخیلی است: ولی دنیاي تخیلی و دنیاي پیرامـونی مـا دو دنیـاي متفـاوت    

د، اما... آکنـده از  آی ي پیرامونی ما بسان دنیاي واقعی به نظر می دنیاي نیز برداریم. جامعه
دار و تعصب و مقـدار زیـادي از    توهم است، آن نوع از توهم که تبلیغات و اخبار جهت

ي ایـن بحـث، بـه نقـل قـولی از       شوند. وي در ادامـه  هاي تجاري بدان متوسل می آگهی
مـا در دو محـیط زنـدگی    «ماتیوآرنولد، شاعر و منتقد دوران ویکتوریا اشاره کرده است: 

کی محیط اجتماعی بالفعل و دیگري محیطی آرمـانی، و محـیط آرمـانی فقـط     کنیم، ی می
قادر است منتج از تعلیم و تربیت ما باشد. آرنولد این محیط آرمانی را فرهنـگ نامیـد و   

 ).97(همان، ص » فرهنگ را بهترین چیزهایی که اندیشیده و گفته شده، تعریف کرد
نسانی است، وحی بشـر بـر بشـر، نقـد     اي ا ادبیات، مکاشفه«از نظر نورتروپ فراي 

ادبی نیز مشتی احکام و فتاوي نیست. بلکـه آگـاهی از آن و داوري نهـایی بشـر اسـت      
تخیـل  «). نورتروپ فراي با این نگاه نسبت به زبان و ادبیات، در کتـاب  66(همان، ص 

شناختی یا سـه نـوع    براي زبان سه کاربرد متفاوت و سه سطح متفاوت معرفت» فرهیخته
گاهی متفاوت قایل شده است. به نظر او یکی از تمایزهاي اساسی بین یادگیري زبان و آ

ي زبـان ادبـی اسـت. وي نقـش      شناختی ویـژه  آموزش ادبیات، نقش پرورشی و معرفت
را در به وجود آمدن سطح متفاوت و » زبان ادبی«پرورشی و رشد ذهنی انسان به کمک 
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بیان دیگر، او معتقد است انسان به کمک یـادگیري   داند. به شناخت یا آگاهی می متعالی، 
هـاي   تواند به سه سطح مختلف آگـاهی دسـت یابـد. هـر یـک از ایـن حالـت        زبان، می

ي ایران، هر فـرد   ي شناخت، داراي زبان مخصوص به خود است. مثالً در جامعه گانه سه
لـی ایـن فقـط    فارسی زبانی از آغاز تولد، امکان یادگیري زبـان مـادري خـود را دارد و   

ي زبانی و دو سطح فعالیت شـناختی دیگـر    که دو گونه گونه از زبان است. در حالی یک
وجود دارد که هریک از نظر واژگان و کاربرد، از نوع دیگر متفـاوت و بـه یـک حالـت     

هـاي ایـن سـه نـوع زبـان و       ي ویژگی ذهنی و شناختی خاص تعلق دارد. فراي خالصه
 ):9کند (همان، ص می شناخت را به این شرح توصیف

سطح اول زبان و شناخت سطح خودآگاهی و استشعار اسـت. در ایـن سـطح،    
و هر چیز دیگري است. زبان این مرحلـه  » من«، تفاوت بین »ذهن«ترین عامل براي  مهم

از فعالیت ذهن، همان زبان معمـول اسـت کـه از محـیط و بـدون آمـوزش فـرا گرفتـه         
، شـناخت ابتـدایی پیـدا    »خـود «وع زبـان، انسـان از   شود. در حقیقت، به کمک این ن می
نامیده اسـت.  » گویی زبان تک«یا » حدیث نفس«کند. به همین سبب این زبان را زبان  می

کند با خـود ارتبـاط برقـرار کنـد.      گویی انسان در این مرحله از شناخت توانایی پیدا می
این سطح، انسـان بـه    ي معمولی است. در وگو و محاوره همین زبان است که زبان گفت

کند و بـا محـیط خـود ارتبـاط برقـرار       گذاري می ها را نام نگرد و پدیده دنیاي اطراف می
کند. می

نامـد.   سطح دوم زبان و شناخت را سطح مشارکت اجتماعی یا حس عملی می
این سطح از فعالیت ذهن و کاربرد زبان همراه با عمل و حرکـت اسـت. بـا ایـن زبـان،      

ها را شناسایی کرده و امکـان   زند و جهان اطراف و روابط پدیده عمل میانسان دست به 
کند. همـین نـوع زبـان اسـت کـه در       ایجاد تغییرات مختلف در محیط اطراف را پیدا می

اي و تخصصـی   هاي حرفه شود. زبان هاي تخصصی و علوم مختلف، آموخته می آموزش
ي و زبـان فلسـفه و علـوم مختلـف،     نگار از قبیل زبان سیاست، زبان وعظ، زبان روزنامه

همه از نظر نقشی، از جنس این نوع زبان هستند.
سطح سوم زبان و شناخت، سطح آگـاهی تخیلـی زبـان اسـت. ایـن سـطح از       
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ها و  فعالیت ذهن نیز زبان خاص خود را دارد. زبان ادبیات یعنی زبان شعر، و نمایشنامه
نوع زبان هستند.  هاي این   ها از جمله نمونه ها و رمان داستان

و زبـان  » دنیاي واقعی«زبان نوع سوم یا زبان ادبی با دو نوع زبان دیگر، یعنی زبان 
از نظر هویت و ماهیت فعالیت ذهنی متفاوت است. به همین سـبب آن را  » حس عملی«
نامند. دنیایی که به کمـک ایـن نـوع     و یا زبانی براي خلق دنیاي جدید می» زبان تخیلی«

خواهد براي خود بسـازد و   شود، دنیایی است ذهنی و آرمانی که انسان می یزبان خلق م
که دنیاي دوگونه زبانی دیگـر، بیشـتر بـه همـین      آرزو دارد در آن زندگی کند، در حالی

 دنیاي واقعی تعلق دارد.
هاي مختلـف زبـان در    و نقش گونه» ذهن«با این توصیفی که از زبان و شناخت و 

است، فراي براي سه سطح فعالیـت شـناختی و بـراي زبـان و     پرورش ذهن مطرح شده 
، نیـاز بـه   »زبـان «کلمه، سه نوع کاربرد شناختی متفاوت در نظر گرفته است. سـطح اول  

آموزش ندارد، ولی زبان سطح دوم و سطح سوم، با کارکردهـاي متفـاوت شـناختی کـه     
وپ فراي این سه نـوع  دارند، از نظر ساختار و محتوا نیاز به آموزش خاص دارند. نورتر

نظرگاه مختلف شناختی زبان را به سه نوع کاربرد متفاوت کلمه و زبـان تفسـیر کـرده و    
 کند: ي هریک را با ذهن چنین توصیف می رابطه

حالت اول هشیاري یا آگاهی بنیادي است که شـما را بـه عنـوان یـک فـرد از      
کند. ي عالم جدا می بقیه

ي زیسـتی انسـان در آن    راي آفرینش شـیوه حالت دوم نظرگاهی صرفاً عملی ب
محیط دارد.

حالت سوم نظرگاهی تخیلی است و متضمن بینش یا الگـویی از جهـان بـدان    
صورت است که ممکن است در ذهن بپرورانید و میل دارید وجود داشته باشـد (تخیـل   

).19فرهیخته، ص
سه نـوع آگـاهی    فراي با تکیه به کارکردها و تمایزهاي شناختی که براي  نورتروپ

رسـانی از نـوع متعـارف زبـان      زبانی قایل شده، معتقد است زبان ادبیـات، زبـان اطـالع   
انی متداعی است که صنایع بدیعی چون تشبیه و اسـتعاره را بـه   ببلکه ز  معمولی نیست،
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گیرد و این نوع پیونـد   عنوان ابزار این همانی میان ذهن بشري و جهان خارج به کار می
ذهن چیزي است که تخیل، بیش از هر چیـز بـدان اشـتغال دارد و آمـوزش     بین زبان و 

). او در 19شـود (همـان ص   » تخیل فرهیختـه «تواند منجر به پرورش  گونه زبان، می این
، ذهـن انسـان، حـق انتخـاب     »تخیل فرهیخته«بیان نقش پرورشی ادبیات معتقد است با 

معمـولی کـه متوجـه ضـبط و بیـان      هـاي   زبانی دارد. ذهن از گفتارهاي واکنشی و گفته
کنـد. از کـاربرد    هاي پیرامونی است، خودداري مـی  هاي مکانیکی نسبت به پدیده واکنش
پا افتاده و هیجانی که ذهن را به وحشت و ترس مفرط فـرا   اي و پیش هاي کلیشه عبارت

هـا   گرایانه در مورد گروه هاي مطلق گذاري شود و در آن، از برچسب خواند، پرهیز می می
 هاي اجتماعی خبري نیست. و پدیده

کـه تخیـل در زبـان حـق انتخـاب نداشـته باشـد، ایـن          فراي معتقد است هنگـامی 
پـا افتـاده و    هـاي پـیش   ها در کاربرد زبان و بیان مفاهیم، ذهن را درگیـر واژه  محدودیت

اش مخیـر   کند. در حقیقت، وقتی تخیل مـا در انجـام دادن وظـایف محولـه     اي می کلیشه
خـود   آورد. این نوع احساس، شد، احساس ترس از محیطی بسته را در ما به وجود مینبا

گرایانـه اسـت.    هاي مطلـق  یکی از عوامل بنیادي نفرت و ترس انسان از جنگ و نگرش
 تواند در زبان روزمره نمود کند. این وجه از خودکامگی ذهنی به خوبی می

فراي در تمایز تخیل فرهیخته با ذهنی که مخیر به انتخاب نیست، به جورج اورول 
کند که این گونه کاربرد زبـان را بـه خـوبی متجلـی      او اشاره می 1984و کتاب معروف 

شـود. فـراي    یاد مـی » زبان اورولی«کرده است و از این نوع کاربرد زبان در متون، به نام 
گویـد: تنهـا شـیوه بیـان کـه       ز این هم فراتر نهـاده و مـی  معتقد است اورول حتی پا را ا
کند، یا بـه عبـارت دیگـر، تنهـا راهـی کـه بـه         ناپذیر می خودکامگی را دایمی و شکست

توان دوزخی واقعی در زمین ایجاد کنیم، این اسـت کـه آگاهانـه، سـطح      ي آن می وسیله
شود. نمود واقعی چنـین  کاربرد زبان خود را چنان نازل و خوار کنیم که به وراجی بدل 

پـا افتـاده و    هاي پـیش  شود که زبان ما آمیخته به عبارت ذهنیتی هنگامی بیشتر نمایان می
ي  که زبان ما بـه چنـین شـیوه    زده تبدیل شود. به مجرد این آمیز و هیجان اي اغراق کلیشه

ده گرایـی و تکرارهـاي بیهـوده شـ     ي کارکرد مطلق بیانی گرفتار شد، ذهن ما اسیر حوزه
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 است.
آفریند، دنیـایی   در مجموع، از دید نورتروپ فراي، دنیایی که زبان براي ذهن ما می

هایی که با یکدیگر دارند، به درجـات و   هاي مختلف زبان با تداخل است تخیلی و گونه
هاي مختلف در پرورش این دنیاي تخیلی ذهن، دخالت دارند و در ایـن میـان،    با کیفیت

ي نظـر فـراي در    بسیار متمایز است. خالصـه » تخیل فرهیخته« نقش ادبیات در پرورش
 کنیم: ذهن به کمک زبان را در زیر مرور می یپرورش نیروي تخیل

مـان دهـد، تـا     خواهد به سـوي غوغـا سـوق    ي ما چیزي وجود دارد که می در همه
 اش فکـري کـرده باشـیم، زیـرا در     که درباره بتوانیم همگان یک چیز را بگوییم، بدون آن

ها نفرت ورزیـد یـا مـورد     توان به آن چنان وضعیتی همگان یکسانند، مگر افرادي که می
گیریم، یا در برابر ایـن گـرایش بـه مبـارزه      آزار قرار داد. هر بار که کلمات را به کار می

است که با آن در ستیزیم و جانب تمدن بشري پایـدار و اصـیل را     خیزیم، هنگامی برمی
یعنی  –نیایی است که از طریق فلسفه و تاریخ و علم و دین و حقوق ایم. این د برگزیده
تجلـی   -انـد  اي از کاربرد کلمات یافته هاي بس سامان هاي ذهنی که نمایانگر شیوه فعالیت

ها در  کنیم، لیکن این شده است. در این مکالمات، به دانش و اطالعات دسترسی پیدا می
اخته شده از کلمات توسط نیروي ذهن بشـر  عین حال، ساختارهایی هستند، چیزهاي س

اند.  هاي آن سازد. این نیروي تخیل است و این مطالعات فرآورده می و کند که ترکیب می
کـه بـه شـکل     اند؛ هنگامی هایی از دانش اندیشیم، مجموعه ها می زمانی که به محتواي آن

براین، کل موضـوع زبـان   اندیشیم، اساطیراند؛ یعنی ساختارهاي زبانی تخیلی. بنا ها می آن
به کار بردن کلمات مبتنی بر همین نیروي تخیل و تاثیر آن در هنـر کلمـات یـا ادبیـات     

ها خود مورد بررسـی و   است و ادبیات نیز به مثابه آزمایشگاهی است که در آن، اسطوره
نقش نقد ادبـی   بارهدر بخش پایانی کتاب در فراي). 982گیرند (همان،  آزمایش قرار می

کسی الیـق گفتـار آزاد   «آموزش ادبیات در پرورش تخیل فرهیخته چنین اظهار داشته: و 
که بداند زبان را چگونه به کار گیرد و چنین دانشی خداداد نیسـت، بایـد    نیست، مگر آن

آموزش و پـرورش چیـزي   «افزاید :  آن را فرا گرفت و برایش زحمت کشید و سپس می
کند: تحـولی اجتمـاعی    ذارد. تنها ذهن را تربیت نمیگ است که بر تمام وجود فرد اثر می
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 ).96(همان، ص» و اخالقی نیز هست
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 تحلیلی پیرامون جایگاه علم جغرافیا در ایران

 
 دکتر سید رحیم مشیري
 دکتر نصراهللا موالیی هشجین

 

 مقدمه
در جهانی که به واسطه گسترش مرزهاي علوم و فنون بـه سـرعت تغییـر و تحـول     

دهند به تبـع آن جغرافیـا و    اندازهاي جغرافیایی نیز تغییر شکل می چشمیابد، قلمرو و  می
 تفاوت باشند. توانند بی دانان از این تغییرات تاثیر پذیرفته و نمی نیز جغرافی

هـاي مختلـف و درجهـت     در جامعه ما نیز با توجه به تحوالت ایجاد شده در زمینـه 
هـاي   فرهنگـی و اقتصـادي، برنامـه   مرتفع ساختن تنگناها و مشکالت محیطی، اجتماعی، 

آموزشی را باید به شکلی هدایت نمود که از یک طرف خالء ناشی از عدم بـه کـارگیري   
این دانش در مقیاس وسیع در کشور پر شود و از سوي دیگر با تحول و هدایت آمـوزش  

ها و موسسات آموزش عالی کشـور، جایگـاه واقعـی آن در سـرزمین      جغرافیا در دانشگاه
هاي انسانی در حـدي کـه    ها براي انسان و تامین بهروزي گروه ی و آماده نمودن مکانآرای

 در قلمرو و حیطه این علم بوده و به علمیت آن بیافزاید نشان داده شود.
دهـد و جغرافیـدان بـه     علم جغرافیا از طریق تفکر و کاربرد، جهام ما را تشکیل مـی 

گـر، آمـوزش    هـدایتگر، مشـاهده    ریـز،  مـه منزله متخصص محیط جغرافیایی راهگشـا، برنا 
 ).20، 1375شود (شکوئی  ها شناخته می بخش به مکان دهنده، منتقد و زندگی

طرح حاضر به دنبال بررسی و تبیین جایگاه علم جغرافیا در کشور از طریق بررسـی  
هاي آموزشی، منـابع انسـانی شـاغل، دانشـجویان و دانـش       تاریخچه علم در کشور، گروه

هـاي مـرتبط بـا      ها و پژوهشـگاه و پژوهشـکده   ان، انتشارات و ابداعات، دانشکدهآموختگ

                                                           
استاد گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

دانشیار گروه جغرافیاي انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 
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ها و مجالت جغرافیایی، تبادل علمی، بازار اشتغال و استقبال از این علـم و   جغرافیا، کتاب
مقایسه وضعیت علم جغرافیا در ایران با ده کشور منتخب است تـا بتوانـد براسـاس ایـن     

گیري آینده جغرافیا در ایران اسـتفاده نمایـد    ز آن براي جهتطرح و نتایج به دست آمده ا
تحلیلی و تاریخی  –براي دستیابی به این هدف با تکیه بر روش تحقیق ترکیبی (توصیفی 

آوري اطالعـات   اي و میدانی جهت جمع و تطبیقی) از دو روش مطالعات اسنادي کتابخانه
 ها استفاده شده است. و داده

دهد که علم جغرافیـا در کشـور بـا توجـه بـه تحـوالت        نشان مینتایج اولیه بررسی 
هـاي   اي و به ویژه در بعد از پیـروزي انقـالب اسـالمی بـه جهـت زمینـه       جهانی و منطقه

اي، شـهري، روسـتایی و    ناحیـه  –اي  هـاي محیطـی، منطقـه    ریـزي  کاربردي آن در برنامـه 
هاي اجرایـی مـرتبط بـا آن در مسـیر      هاي جغرافیا و دستگاه عشایري و ... در داخل گروه

مناسبی قرار گرفته است البته موانع و مشکالتی در این زمینـه وجـود دارد کـه برخـی از     
تفاده هاي آن و برخی به موانع قانونی جهت اس ها مربوط به آموزش جغرافیا و سرفصل آن

شـود کـه در صـورت     آموختگان جغرافیا و علم جغرافیا مربوط می هاي دانش از توانمندي
توان به کاربردي بودن هر چه بیشتر این علم و کمـک بـه توسـعه     ها می مرتفع ساختن آن

 پایدار کشور امیدوارتر بود.
 

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق
شـود یـا در راسـتاي     مطالعات انجام شده در زمینه جغرافیا بـه دو شـکل دیـده مـی    

هاي آکادمیک این علم پرداخته  نگاري علم جغرافیا به شکلی گذرا به بررسی ویژگی تاریخ
هـاي جغرافیـا در    شده است و یا صـرفاً در جهـت بررسـی و تجزیـه و تحلیـل آمـوزش      

هـا و   نتایج و راهکارهایی در مقاالت، کتاب ها، مدارس، موسسات آموزش عالی و سازمان
 شود: ها اشاره می سمینارها و... ارائه گردیده است که در سطور زیر به برخی از آن

با همکاري انجمـن جغرافیـایی    1994در کمبریج در سال » مادینگ لی«در کنفرانس 
ات آمـوزش  دانان شاغل در موسسـ  بریتانیا، فراهم ساختن فرصت براي جغرافیا و جغرافی

ها جهت تبادل تجربه و عرضه آخرین اطالعات روز به یکـدیگر در زمینـه    عالی و دبستان
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اصـلی جغرافیـا و سـهم آن در      هاي جدید جغرافیا، حرکت به سوي تبیین ویژگی رهیافت
تا موسسـات آمـوزش عـالی و طـرح راهکارهـاي        هاي دبیرستان هاي آموزشی سال برنامه

 ).12، 1378رین اهداف این مطالعات ارائه داده است (راولینگ، ت آینده را از جمله مهم
گنجی در کتاب جغرافیا در ایران از دالفنون تا انقالب اسالمی به بررسـی جغرافیـاي   

 1357تا انقالب اسالمی در سـال   1267آکادمیک ایران از زمان تاسیس دارالفنون در سال 
آموختگان جغرافیا مورد بررسی و  ها و دانش ها، رشته پرداخته و آن را از نقطه نظر گرایش

 ).1380تحلیل قرار داده است (گنجی، 
هـاي نـو در فلسـفه جغرافیـا      )، اندیشـه 1376هاي فلسفه جغرافیا ( شکوئی در کتاب

) 1374هاي جغرافیـایی (  ) و جغرافیاي کاربردي و مکتب1382و  1375(جلد اول و دوم، 
مکاتب فکري، اهداف و مسائل مرتبط با آن و نیـز   هاي تئوریک و به بررسی پیشینه، زمینه

 هاي آکادمیک پرداخته است. بررسی آموزش
هاي شناسایی بهتر جغرافیا در جامعه و همـاهنگی   رهنمایی در این رابطه یکی از راه

هاي آموزشی با شرایط زمانی و نیازهاي ناشی از خصـلت پویـایی جامعـه     محتوا و برنامه
الن جغرافیا کارایی الزم را بـراي ایجـاد وظـایف مربـوط بـه رشـته       التحصی دانسته تا فارغ

 ).1364تحصیلی دارا باشند (رهنمایی، 
بـه  » تحوالت علم جغرافیا بعد از انقـالب اسـالمی  «اي با عنوان  پاپلی یزدي در مقاله

  ریـزي، تـامین نیـروي انسـانی، پایـان      بررسی تحوالت علم جغرافیا در موضوعات برنامـه 
هاي جغرافیایی و مشارکت جغرافیدانان در امور پژوهش،  تزها، تالیفات، پژوهشها و  نامه

هـاي علمـی    المللـی، انجمـن   هاي بین ها و سمینارهاي داخلی، کنفرانس برگزاري کنفرانس
ها پرداخته است و معتقد است کـه جغرافیـا در ایـران از یـک      جغرافیایی ایران و استخدام

تحلیلی تغییر ماهیت داده است ولـی   –افیاي کمی جغرافیاي توصیفی محض به یک جغر
هنوز در جستجوي هویت خـویش اسـت و بـه تجزیـه و تحلیـل مسـائل کـالن جهـانی         

 ).1378اي و حتی ژئوپولتیک داخلی توجه چندانی ندارد (پاپلی یزدي،  منطقه
هنري دگرگونی در دانش جغرافیا و رسالت خاص آن را در شناسایی و حل مسـائل  

گیـري از اصـالحات    مبتال به جوامع در راستاي توسعه پایدار از طریـق بهـره  و مشکالت 
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متنوع و گسترده در دنیاي امروز و تالش براي حل معضالت و مشکالت موجود در دنیـا  

دارد که آموزش جغرافیا باید بـه   داند وي اظهار می هاي آموزش جغرافیا می براساس هدف
 ).1364نگریسته شود (هنري، عنوان جزء ناگسستنی در فرآیند آموزش 

» آموزش جغرافیا در مدارس اسـتان آذربایجـان شـرقی   «اي با عنوان  زاهدي در مقاله
آموزان و معلمان را در خصـوص عالقـه بـه جغرافیـا مـورد       هاي دانش اظهارات و دیدگاه

 ).1375بررسی قرار داده است (زاهدي، 
ریـزي   مورد آموزش و برنامـه  ) مقاالتی در1364) و دکتر میرحیدر (1365علیجانی (

 اند. دروس جغرافیا در مدارس ایران ارائه داده
شایان در مورد آموزش جغرافیا در کشورهاي اروپایی و مقاطع تحصـیلی ابتـدایی و   

 ).1371و  1365، 1364دبیرستان مقاالت متعددي را ترجمه و تنظیم نموده است (شایان، 
آمـوزان و معلمـان    بررسی نگرش دانش«موالئی هشجین در طرح پژوهشی با عنوان 

که در مجالت فضاي جغرافیـایی  » جغرافیا به آموزش جغرافیا در مدارس شهرستان رشت
آمـوزان و   و رشد آموزش جغرافیا به چاپ رسیده است به بررسی نگرش و عالقـه دانـش  

هـاي   همعلمان جغرافیا پرداخته و با توجه به مشکالت و تنگناها، پیشنهاداتی براساس یافتـ 
 ).1380اند (موالئی هشجین،  هاي بعدي ارائه داده پژوهشی جهت کاربرد نتایج و پژوهش

هاي آموزشی جغرافیـا در   اي با عنوان تحلیلی پیرامون برنامه همچنین موالئی در مقاله
هاي کاربردي  هاي آموزش جغرافیا و جنبه هاي ایران ضمن بررسی محتواي برنامه دانشگاه

هـاي   هـا و گـرایش   ز پیروزي انقالب اسـالمی، ایجـاد تخصـص در رشـته    آن قبل و بعد ا
ریـزي روسـتایی    جغرافیا به ارائه پیشنهاد طرح ایجـاد دوره کارشناسـی جغرافیـا و برنامـه    

 ).21-37، 1385هشجین،  پرداخته است (موالئی
 

 تاریخچه آموزش جغرافیا در ایران
 )1267-1357( آموزش جغرافیا از دارالفنون تا انقالب اسالمی -1
آموزش جغرافیا در دارالفنون-1-1

جغرافیا به صورت علمی و مستند در ایران از زمان دایر شدن مدرسه دارالفنون آغاز 
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شد و زمینه بروز تحوالت علمی و نظري در موضـوعات جغرافیـایی و تحقیـق و تـالیف     

، 1381(فنی، هاي گوناگون دانش جغرافیا فراهم آمد  کتب آموزشی و دانشگاهی در حوزه
220.( 

شـیمی، ریاضـیات، پزشـکی، نجـوم،      هاي برخی از علوم جدید ماننـد؛   چرا که زمینه
ها را جزء علوم بومی ایران حسـاب   توان آن هندسه و جغرافیا در ایران وجود داشته و می
 ).51، 1383کرد لذا به سرعت مقبولیت یافتند (رهنمایی، 
در دارالفنون اطالع درستی در دسـت نیسـت   متاسفانه از کم و کیف آموزش جغرافیا 

آید که امیر کبیر شخصًا براي درس جغرافیا که به نظر او نقش بزرگی  از قراین چنین برمی
در تنویر افکار ایرانیان و بیداري آنان نسبت به مسائل جهانی داشته، اهمیت خاصی قائـل  

 بوده است.
تدریس جغرافیا در دارالفنون بهر صورتی که آغاز شده باشد مسلم است که این علم 

الدولـه (نجـم الملـک)     در موقعی اهمیت و اعتبار پیدا کرده است که میرزا عبدالغفار نجـم 
ستاره درخشان دنیاي علم ایران به تدریس و ترویج آن در دارالفنون اهتمام ورزیده است. 

تـرین آموزگـار و    یشـقدم جغرافیـدانان ایـران بـود بلکـه بـزرگ      وي نه فقط پیشاهنگ و پ
هاي این  جغرافیدان و متفکر جغرافیاي دوره درخشان دارالفنون بود که کلیه تحصیل کرده

مدت طوالنی را تحت تاثیر افکار بلنـد خـود قـرار داده اسـت و بعـد از ایشـان مهنـدس        
ن چهـره در آمـوزش و تـرویج    تـری  تـرین و درخشـان   عبدالرزاق بغایري را بایستی بزرگ

 ).25-29 ،1380هاي قبل از معرفی معارف جدید ایران دانست (گنجی،  جغرافیا در سال
 

 آموزش جغرافیا از آغاز معارف نوین تا تاسیس درالمعلمین عالی -2-1
هاي جدیـد در تعلـیم و تربیـت و افتتـاح      نوین متداول شدن روش  منظور از معارف

ها و مدارس دینی شـده و   خانه هاي سنتی یعنی مکتب آموزش مدارس جدید که جایگزین
 ریزي کرده است. دار امروزي کشور را پی نظام آموزش وسیع و دامنه

هاي درسی نسبتاً خوب و آموزنده معلـم جغرافیـایی    در مدارس هنوز با وجود کتاب
ر نتیجه که شایستگی علمی وفنی در نحوه آموزشی این علم داشته باشد وجود نداشته و د
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آموزان مدارس در برنامه ابتـدایی و متوسـطه    جغرافیا از نظر اهمیت درسی و عالقه دانش
 ).30-31، 1380سرنوشتی مشابه هم داشته است (گنجیف 

 
 ها آموزش جغرافیا در مدارس عالی و دانشگاه -3-1

در این تردیدي نیست که تاریخ آموزش واقعی در علم جغرافیـا بـا تـاریخ آمـوزش     
هاي قبل که آینده و پایان مبهمی داشـته   به طور کلی همزمان است و بر خالف دوره عالی

 توان دانست. است این دوره از آموزش جغرافیا را داراي آغاز معینی می
دانست که در این سـال دو واقعـه مهـم بـه وقـوع       1307آغاز این دوره را باید سال 

لمین عالی با هدف تربیت معلـم بـراي   پیوست یکی تبدیل دارالمعلمین مرکزي به دارالمع
تدریس در مدارس متوسطه از جمله جغرافیا، بسته شدن نطفـه دانشـگاه تهـران در سـال     

ها و موسسات آموزش عالی کشور از ان و دیگري تصویب قانون  و زایش دانشگاه 1313
 اعزام محصل به خارج از کشور بود و این دو واقعه در آمـوزش جغرافیـا در پنجـاه سـال    

 بعد اثر فراوان از خود باقی گذارده است.
تاریخ و جغرافیا مشترکاً یکی از پنج رشته اساسـی در دارالمعلمـین عـالی در بخـش     

چه از نظر وضع آموزش علـم جغرافیـا اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه اغلـب         ادبی بود. آن
ندند یـا بـه   التحصیالن دارالمعلمین عالی که رشته تاریخ و جغرافیا را بـه پایـان رسـا    فارغ

شغل دبیري و معلمی جغرافیا در مـدارس متوسـطه اشـتغال ورزیدنـد و یـا بـراي ادامـه        
تحصیل به اروپا رفته و بعد از کسب مدارج باالتر علمی به ایران مراجعت و بـه خـدمت   

 دانشگاه تهران و دیگر موسسات مملکتی درآمدند.
کشور بروز کرد و آن جدا  تغییر مهمی در آموزش جغرافیا در 1334در آبان ماه سال 

آبـان   6شدن دانشسراي عالی از دانشکده ادبیات بود که تشریفات آن در جشنی به تاریخ 
انجام پذیرفت اهمیت این امر از لحاظ جغرافیا در ایـن بـود کـه از ایـن تـاریخ       1334ماه 

مرکز مستقل دیگري براي آموزش جغرافیا در تهران به وجـود آمـد دانشـجویان تـاریخ و     
هـاي   جغرافیا دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشسراي عالی که تا آن تاریخ در کـالس 

 شدند. دیدند از این پس در دو مرکز جداگانه تربیت می مشترك آموزش می
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سال پیوستگی از هم جدا شدند  35هاي تاریخ و جغرافیا بعد از  رشته 1342در سال 

آمـده   1342اي دانشکده ادبیات مربوط به سال و در نتیجه همین جدایی بود که در راهنم
است که به داوطلبان تحصیل در رشته تاریخ و جغرافیا سه نوع لیسانس ممکن است داده 
شود، لیسانس در رشته تاریخ و جغرافیا، لیسـانس در رشـته تـاریخ و لیسـانس در رشـته      

 جغرافیا.
وزش جغرافیـا در ایـران   هاي تاریخ و جغرافیا را باید نقطه عطفی در آم تفکیک رشته

هاي درسی جغرافیـا   دانست زیرا که از تاریخ انجام این تفکیک، تجدید نظر کلی در برنامه
که با راه پیدا کردن استادان جدید به بخش جغرافیاي دانشگاه تهران  به عمل آمد به طوري
م هاي مشخص فراه هاي سابق به قسمت هاي تازه و یا تقسیم درس امکان گنجاندن درس

 ).32-61، 1380شد (گنجی، 
جغرافیا در کنار تـاریخ کـه بیشـتر در زمینـه جغرافیـاي       1344-45در سال تحصیلی 

جهان، نظیر جغرافیـاي قـاره آسـیا، خـاور دور، اسـترالیا، آفریقـا، امریکـاي التـین و نیـز          
اقتصـادي، جغرافیـاي طبیعـی و کـارتوگرافی در مقطـع       –جغرافیاي اقتصادي و انسـانی  

خورد و بـه   ی و کارشناسی ارشد جغرافیاي انسانی در دانشگاه تهران به چشم میکارشناس
هاي دیگر کشور نیز توسعه یافتند (مـوالئی هشـجین،    هاي مستقل در دانشگاه تدریج گروه

 ) و گروه آموزشی جغرافیا رسماً شامل سه دوره تخصصی به شرح زیر گردید:1372
 رشته جغرافیاي انسانی و اقتصادي -الف
 رشته جغرافیاي طبیعی -ب
 رشته کارتوگرافی -ج

، دانشگاه تربیت معلم (دانشسراي 1326پس از دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز از سال 
، دانشـگاه اصـفهان در سـال    1334، دانشگاه فردوسی مشهد از سـال  1334عالی) در سال 

بـه   1348تـا   1340، دانشـگاه شـیراز از سـال    1348، دانشگاه شهید بهشتی از سال 1345
آموزش جغرافیا پرداختند البته تا پیروزي انقالب اسالمی در موسسات زیـر نیـز جغرافیـا    

 شده است: تدریس می
 مدرسه عالی بازرگانی تهران -
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 دانشکده کشاورزي رضائیه (ارومیه) -
 مدرسه عالی سپاه دانش -
 برداري مدرسه عالی نقشه -
 شناسی موسسه آب -
 مارموسسه آموزش عالی آ -
 آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی -
 آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوري -
 آموزشگاه عالی راه آهن -
 آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان -
 هاي خارجی آموزشگاه عالی ادبیات و زبان -
 مدرسه عالی ایران زمین -
 موسسه علوم ارتباطات ایران -
 آموزشگاه عالی کشاورزي تهران -
 مدرسه عالی بازرگانی رشت -
 مدرسه عالی بیمه تهران -
 مدرسه عالی علوم اجتماعی مازندران -
 دانشکده افسري پلیس -
 دانشکده افسري -
 ).140-142، 1380دانشگاه جنگ (گنجی،  -

 
 )1357-86آموزش جغرافیا پس از پیروزي انقالب اسالمی ( -2

هنگ و آموزش و پرورش کشور بـه  با پیروزي انقالب اسالمی تغییرات بنیادي در فر
فرهنگی کشـور اسـت    –گذاري علمی  وجود آمد انقالب فرهنگی نقطه عطفی در سیاست

هاي درسی و دانشگاهی بود به طوري کـه در اجـراي    که یکی از وظایف آن تنظیم برنامه
نـویس در   هایی برنامه این هدف و وظیفه براي هر دسته از علوم متجانس دانشگاهی گروه
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ها گروه علـوم انسـانی بـود در داخـل گـروه علـوم انسـانی         نظر گرفته شد که یکی از آن

ها کمیته جغرافیـا بـود    چندي براي تهیه برنامه درسی تشکیل شد که یکی از آنهاي  کمیته
 ).577-578، 1380(گنجی، 

ریـزي جغرافیـا بـر محوریـت اسـتفاده از       هاي اولیه هسته اصلی کمیته برنامه در سال
دانشمندان و پیشکسوتان علم جغرافیا و حضور فعال نماینـدگان دانشـجویان انقالبـی آن    

 بود.زمان استوار 
اولین و مهمترین گام در جهت خودکفایی تامین نیـروي انسـانی الزم یعنـی تربیـت     
استادان متخصص و متعهد بود بدین لحاظ ایجاد دانشگاه تربیت مدرس و تاسـیس گـروه   

 ها بود. جغرافیاي آن دانشگاه براي تربیت کارشناسان ارشد و دکتري جزء اولین گام
هـاي تهـران، شـهید بهشـتی، تبریـز، اصـفهان،        اههاي جغرافیاي دانشگ همچنین گروه

هـاي مختلـف علـم     هاي کارشناسـی ارشـد و دکتـرا در شـاخه     مشهد و تربیت معلم دوره
هـا   که ده اي را آغاز کردند به طوري هاي بسیار و جدي گسترده جغرافیا را افتتاح و فعالیت

 1360التحصـیل دهـه    گروه جغرافیا در سراسر ایران با حضور فعال استادان قدیم و فـارغ 
ها خود دوره کارشناسـی ارشـد دایـر کردنـد      فعالیت خود را آغاز نمودند که برخی از آن

 ).21-22، 1378(پاپلی یزدي، 
هـاي جغرافیـا در بسـیاري از     هاي دانشـگاه آزاد اسـالمی در راه ایجـاد گـروه     تالش

هـاي   ن دانشگاهشهرهاي ایران (واحد دانشگاهی) در خور ستایش است با همکاري استادا
هـاي   التحصیالن واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی، گروه دولتی و امروزه بیشتر با کمک فارغ

گونـه   جغرافیاي این دانشگاه از وضعیت کمی وکیفـی بـاالیی برخوردارنـد و عمـالً هـیچ     
هاي دولتی و آزاد اسالمی وجود نـدارد و خوشـبختانه    تفاوت کیفی در سطح کار دانشگاه

کاري سازنده بین این دو مجموعه آموزش عالی کشور برقـرار اسـت (پـاپلی    یک نوع هم
 ).22، 1378یزدي، 

هـاي دولتـی و آزاد اسـالمی     هاي کارشناسی ارشـد و دکتـرا در دانشـگاه    افتتاح دوره
تحولی در جهت افزایش سطح کیفی علم جغرافیا در ایران و تامین نیروي انسـانی متعهـد   

 رود. ینده به شمار میهاي آ و متخصص براي پیشرفت
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هاي دولتی و آزاد اسالمی که خود بیانگر  هاي گسترده و سازنده دانشگاه نتیجه تالش
اتکاء به نفس و اعتقاد  راسخ همگی استادان جغرافیـاي ایـران در مشـارکت فعـال بـراي      

پژوهشـی و   –هـاي علمـی    خودکفایی علمی کشورا ست زمینه مساعدي را براي فعالیـت 
 در سراسر ایران پدید آورده است. فنی جغرافیا

هـاي   یکی از کاربردهاي اساسی جغرافیا در امور نظامی است جغرافیدانان در صـحنه 
اند افتتاح گـروه جغرافیـا در دانشـگاه امـام حسـین (ع)       نظامی نقش اساسی و مهم داشته

 سطح به کارگیري علم جغرافیا در نیروهـاي مسـلح را ارتفـاء داده اسـت (پـاپلی یـزدي،      
1378 ،22.( 

هـاي جغرافیـا و در مقـاطع مختلـف      در سطح کشور گـروه  1384براساس آمار سال 
هـاي مختلـف در    ها و تخصـص  تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی در گرایش

دانشـگاه   19دانشگاه و موسسه آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتـی مشـتمل بـر     22
، واحدهاي دانشگاهی دانشـگاه آزاد اسـالمی و یـک    دولتی، مراکز متعدد دانشگاه پیام نور

 ).26، 1385اند. (موالئی هشجین،  موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی فعال بوده
 
 هاي کشور هاي جغرافیا در دانشگاه گروه

دهـد کـه بعـد از انقـالب      بررسی مقاطع مختلف تحصیلی در علم جغرافیا نشان مـی 
قبل از این، تنها یک دوره دردانشگاه تهران برگزار شده بـود  فرهنگیف دوره دکتري که تا 

هاي تهران، تبریز، اصفهان، تربیت مدرس، شهید بهشتی، تربیت معلـم تهـران،    در دانشگاه
هــاي کارشناســی و  انــدازي شــده و دوره مشــهد و دانشــگاه آزاد اســالمی تاســیس و راه

یی که داراي گـروه جغرافیـا هسـتند    ها ها و سایر دانشگاه کارشناسی ارشد در این دانشگاه
مندان از این رشـته و نیـز جایگـاه     دهنده استقبال عالقه ارائه گردیده است که این امر نشان

ها و مقاطع تحصیلی علم جغرافیا نتـایج قابـل    آن در میان سایر علوم است بررسی گرایش
 ).24-25، 1385توجهی را به همراه دارد (موالئی هشجین، 

هـاي دولتـی و غیردولتـی     علم جغرافیـا در سـطح دانشـگاه    1384سال  براساس آمار
 کنند. درسه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی فعالیت می



RIC
eS

T

 137           دکتر نصراهللا موالیی هشجین و دکتر سید رحیم مشیرين / جایگاه علم جغرافیا در ایراتحلیلی پیرامون 

 
ــاي انســانی، جغرافیــاي انســانی   9در مقطــع کارشناســی  شــهري،  –رشــته جغرافی

، جغرافیـاي  ریزي شهري، جغرافیاي طبیعی روستایی، جغرافیا و برنامه –جغرافیاي انسانی 
نظامی و  –اقلیم شناسی، جغرافیاي سیاسی  –ژئومورفولوژي، جغرافیاي طبیعی  –طبیعی 

 کارتوگرافی فعال بوده است.
ریـزي شـهري، جغرافیـا و     رشـته جغرافیـا و برنامـه    9در مقطع کارشناسی ارشد نیز 

ی با گـرایش  ریزي توریسم، جغرافیاي طبیع ریزي روستایی، جغرافیا با گرایش برنامه برنامه
ریـزي   شناسـی در برنامـه   ژئوموفولوژي و هیدرولوژي، جغرافیاي طبیعی و گـرایش اقلـیم  
ریـزي محیطـی، سـنجش از     محیطی، جغرافیاي طبیعی با گرایش ژئومورفولوژي در برنامه

دور و سیستم اطالعات جغرافیایی و جغرافیاي سیاسی و همچنـین در مقطـع دکتـري بـه     
ریـزي روسـتایی، جغرافیـاي     ریزي شهري، جغرافیـا و برنامـه   امهچهار رشته جغرافیا و برن

شناسـی فعـال بـوده و بـه      هاي ژئوموفولوژي و اقلیم سیاسی و جغرافیاي طبیعی با گرایش
 ).2و1پردازند (جدول شماره  ترتیب دانشجویان در مقاطع مذکور می

 
ر ها مختلف جغرافیا برحسب مقاطع تحصیلی د توزیع گرایش -1جدول شماره 

 1384 –هاي ایران  دانشگاه

ف
ردی

 
تعداد گرایش / 
مقطع تحصیلی

 
 
 
 
 
 
 

 دانشگاه

دکتري  کارشناسی ارشد کارشناسی جمع
تخصصی

کارشناسی
کارشناسی ارشد 

دکتري تخصی 
جغرافیاي انسانی 

جغرافیاي انسانی شهري 
جغرافیاي انسانی روستایی 

 
جغرافیا و برنامه
 

ریزي شهري
 

گارتوگرافی
جغرافیاي طبیعی 

 
جغرافیاي طبیعی 
– 

اقلیم شناسی
جغرافیاي طبیعی ژئومورفولوژي 
 

جغرافیا و برنامه
 

ریزي روستایی
 

جغرافیا و برنامه
 

ریزي شهري
 

جغرافیاي سیاسی
جغرافیاي نظامی 
 

ش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
سنج

 
اقلیم شناسی

 
اقلیم شناسی در برنامه
 

ریزي محیطی
 

ژئومورفولوزي
 

ژئومورفولوژي در برنامه
 

ریزي محیطی
 

ژئومورفولوژي هیدرولوژي
 

شاخه
 

هاي جغرافیاي انسانی
 

شاخه
 

هاي جغرافیاي طبیعی
 

1 

تی
دول

 

 * *   *  *   * * *   * *    * 2 5 3 دانشگاه تهران
 * *   * *     * *       *  2 4 1دانشگاه اصفهان 2
 * *   * *  *   *      *    2 4 3 دانشگاه تبریز 3

دانشگاه تربیت  4
 * *    *      *       *  2 2 1 معلم تهران
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ف
ردی

 

تعداد گرایش / 
مقطع تحصیلی

 
 
 
 
 
 
 

 دانشگاه

دکتري  کارشناسی ارشد کارشناسی جمع
تخصصی

کارشناسی
کارشناسی ارشد 

دکتري تخصی 
جغرافیاي انسانی 

جغرافیاي انسانی شهري 
جغرافیاي انسانی روستایی 

 
جغرافیا و برنامه
 

ریزي شهري
 

گارتوگرافی
جغرافیاي طبیعی 

 
جغرافیاي طبیعی 
– 

اقلیم شناسی
جغرافیاي طبیعی ژئومورفولوژي 
 

جغرافیا و برنامه
 

ریزي روستایی
 

جغرافیا و برنامه
 

ریزي شهري
 

جغرافیاي سیاسی
جغرافیاي نظامی 
 

ش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
سنج

 
اقلیم شناسی

 
اقلیم شناسی در برنامه
 

ریزي محیطی
 

ژئومورفولوزي
 

ژئومورفولوژي در برنامه
 

ریزي محیطی
 

ژئومورفولوژي هیدرولوژي
 

شاخه
 

هاي جغرافیاي انسانی
 

شاخه
 

هاي جغرافیاي طبیعی
 

     *          *    *   1 2 دانشگاه سبزوار 5
               *        1 دانشگاه ارومیه 6

دانشگاه رازي  7
    *  *         *       2 1 کرمانشاه

                  *     1 دانشگاه زابل 8
           *    *   * *   1 3 دانشگاه زنجان 9

دانشگاه سیستان 10
      *     *    *     *  2 2 و بلوچستان

دانشگاه شهید 11
    *  *  *  * * *   *     * 2 6 2 بهشتی

دانشگاه شهید 12
        *         *     1 1 چمران اهواز

دانشگاه 13
           * *     *    1 2 1 فردوسی مشهد

دانشگاه 14
           *      *     1 1 مازندران بابلسر

           *      *     1 1 دانشگاه یزد15
                  * *    2 دانشگاه بیرجند 16

دانشگاه امام  17
         *             1  حسین

دانشگاه تربیت  18
 * *        *  *         2 2  مدرس

دانشگاه محقق  19
       *        *       1 1 اردبیلی

  *          * * *    * * * 1 1 5 دانشگاه پیام نور20
 * * * *  *   * * * * * *  * * * *  2 7 6 دانشگاه آزاد اسالمی21
             * *   *      1 دانشگاه غیرانتفاعی22

 7 9 1 3 4 7 1 3 2 4 10 8 4 4 7 2 7 5 7 4142164 جمع
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استان، مراکـز دانشـگاه    13هاي دولتی در  هاي جغرافیا دانشگاه گروه 1384ر سال د

استان و موسسه غیردولتـی   19استان، واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در  24پیام نور در 
در ده اسـتان در   استان فعال بودند. در استان مازندران هر چهار نـوع،  1و غیرانتفاعی در 

هاي دولتی، پیام نور، آزاد اسالمی، در استان زنجان دانشگاه دولتی و پیام نـور و   دانشگاه
استان نیز دانشگاه پیام نـور و دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه صـورت توامـان فعالیـت         5در 

 اند. داشته
بقیه  سه استان قم، قزوین و کهکیلویه و بویراحمد فاقد گروه جغرافیا است ولی در

هاي دولتـی، پیـام    هاي جغرافیا در قالب یکی یا ترکیبی از دانشگاه استان کشور گروه 27
 ).3نور، آزاد اسالمی، غیرانتفاعی فعالیت دارند (جدول شماره 

 
هاي مختلف برحسب مقاطع مختلف تحصیلی در  ها و گرایش توزیع رشته :2جدول شماره 

 1384ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی  دانشگاه
 دکتري تخصصی کارشناسی ارشد دوره کارشناسی ردیف

 ریزي شهري جغرافیا و برنامه ریزي شهري جغرافیا و برنامه جغرافیاي انسانی 1
 ریزي روستایی جغرافیا و برنامه ریزي روستایی جغرافیا و برنامه شهري –جغرافیاي انسانی  2

ریزي  جغرافیا با گرایش برنامه روستایی –جغرافیاي انسانی  3
 جغرافیاي سیاسی توریسم

جغرافیاي طبیعی با گرایش  ژئوموفولوژي، هیدرولوژي ریزي شهري جغرافیا و برنامه 4
 ژئوموفولوژي و اقلیم شناسی

 - ریزي محیطی اقلیم شناسی در برنامه فیاي طبیعیجغرا 5

 –جغرافیاي طبیعی  6
 - ریزي محیطی ژئومولوژي در برنامه ژئومورفولوژي

اقلیم  –جغرافیاي طبیعی  7
 شناسی

سنجش از دور و سیستم اطالعات 
 - جغرافیایی

 - جغرافیاي نظامی نظامی –جغرافیاي سیاسی  8
 - جغرافیاي سیاسی کارتوگرافی 9
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 التحصیالن جغرافیا ن و فارغدانشجویا
بـا   1385تـا   1381هـاي   اگرچه ارائه امار دانشجویان شاغل به تحصیل در طی سال

هـاي جغرافیـا در سـطح کشـور نیازمنـد اخـذ اطالعـات مـذکور از          توجه به تعدد گروه
ها و موسسات آموزش عالی است که پـس از   هاي جغرافیاي دایر در سطح دانشگاه گروه

اخذ آمار الزم در مرحله بعدي گزارش ارائه خواهـد گردیـد ولـی بـراورد اولیـه نشـان       
هـاي مختلـف و در    ها و گرایش دهد تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته می

ــدود    ــري تخصصــی ح ــد و دکت ــی، کارشناســی ارش ــاطع کارشناس ــر در  25000مق نف
غیرانتفـاعی بـوده و تعـداد     –دولتـی   هاي دولتی، پیام نور، آزاد اسـالمی و غیـر   دانشگاه
 اند. التحصیل شده نفر نیز فارغ 15000

 
 1384هاي کشور  توزیع رشته جغرافیا به تفکیک استان -3جدول شماره 

 جمع غیرانتفاعی آزاد اسالمی پیام نور دولتی استان      
 3 - * * * آذربایجان شرقی 1
 3 - * * * آذربایجان غربی 2
 3 - * * * اصفهان 3
 3 - * * * تهران 4
 3 - * * * خراسان رضوي 5
 3 - * * * کرمانشاه 6
 3 - * * * سیستان و بلوچستان 7
 2 - - * * زنجان 8
 3 - * * * خوزستان 9
 4 * * * * مازندران 10
 3 - * * * یزد 11
 3 - * * * خراسان جنوبی 12
 1 - - * - مرکزي 13
 2 - * * - همدان 14
 2 - * * - فارس 15
 1 - - * - ایالم 16
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 جمع غیرانتفاعی آزاد اسالمی پیام نور دولتی استان      
 1 - - * - خراسان شمالی 17
 1 - - * - چهارمحال بختیاري 18
 1 - - * - گلستان 19
 1 - - * - بوشهر 20
 1 - - * - کردستان 21
 2 - * * - گیالن 22
 2 - * * - کرمان 23
 2 - * * - لرستان 24
 1 - * - - هرمزگان 25
 1 - * - - سمنان 26
 2 - * - - اردبیل 27
 - - - - - قم 28
 - - - - - قزوین 29
 - - - - - کهگلیویه و بویراحمد 30

 57 1 19 24 13 جمع
 

 اعضاي هیات جغرافیا
هـا و   که آمار تعداد اعضاي هیات علمی جغرافیا به تفکیک دانشگاه با عنایت به این

آزاد اسالمی و غیردولتی و غیر انتفـاعی  موسسات آموزش عالی اعم از دولتی، پیام نور، 
هاي جغرافیـا در حـال    آوري اطالعات مذکور به تفکیک گروه در دسترس نیست و جمع

 اقدام است.
هاي جغرافیا و اعضاي هیات علمی شاغل در غیـر   تعداد اعضاي هیات علمی گروه

برابـر   1384هاي دولتی و پیام نـور براسـاس آمـار سـال      هاي جغرافیا و دانشگاه از گروه
نفـر   97هاي مربی آموزشیار، استادیار، دانشیار و استاد بوده کـه تعـداد    نفر در مرتبه 248

نفر جغرافیـاي   70ریزي شهري،  نفر جغرافیا و برنامه 11آنان با مدارك عمومی جغرافیا، 
هـاي   نفـر جغرافیـاي طبیعـی مشـغول فعالیـت      67نفر جغرافیـاي سیاسـی و    3سیاسی، 

 شی و اجرایی هستند.آموزشی و پژوه
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دهد که هـرم   هاي دولتی و پیام نور نشان می توزیع اعضاي هیات علمی در دانشگاه
نفر بـا   11درصد از اعضاي هیات علمی برابر  4/0اي است که تنها  هیات علمی به گونه

درصد بقیه اسـتادیار و مربـی    85/85نفر دانشیار بوده و  23درصد با  45/4رتبه استادي، 
 ).4جدول شماره هستند (

آزاد اسالمی و غیر دولتـی    هاي جغرافیا در دانشگاه تعداد اعضاي هیات علمی گروه
و غیرانتفاعی که به صورت تمام وقت و نیمه وقت در دانشگاه همکـاري دارنـد حـدود    

نفر بوده که اکثریت آنان درمرتبه مربی و استادیاري هستند و تعداد انـدکی نیـز در    160
 ي و استادي قرار دارند.مرتبه دانشیار

 
هاي  هاي جغرافیا و خارج از گروه توزیع اعضاي هیات علمی گروه -4جدول شماره 

 1384هاي دولتی و پیام نور در سال  جغرافیا در دانشگاه
 درصد تراکمی درصد تعداد مرتبه دانشگاهی ردیف

 4/0 4/0 1 مربی آموزشیار 1
 34/45 94/44 11 مربی 2
 24/86 9/40 101 استادیار 3
 55/95 31/9 23 دانشیار 4
 00/100 45/4 11 استاد 5

 - 100 247 جمع
 

 هاي مرتبط با رشته تحصیلی دانشکده
هـاي   هاي موجود در سطح دانشـگاه  هاي جغرافیا در مقاطع مختلف و گرایش گروه

دولتی و غیردولتی برحسب قرارگیري در مجموعه علوم انسانی از زمان تاسیس دانشگاه 
جـزء   1344و ایجاد گـروه جغرافیـا بـه صـورت رسـمی در سـال        1313تهران در سال 

هاي دولتی، پیام  دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوده است و بر همین اساس در دانشگاه
هاي ادبیـات و علـوم انسـانی، دانشـکده علـوم انسـانی،        نور و آزاد اسالمی در دانشکده
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در برخی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی دانشـکده  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و 

 اند. فنی و مهندسی مستقر گردیده
تنها در سطح دانشـگاه تهـران و بـا موافقـت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري        

هاي سه گانه جغرافیا بـا عنـاوین گـروه جغرافیـاي انسـانی، جغرافیـاي طبیعـی و         گروه
هـاي   هاي مختلف جغرافیا اعم از دانشـگاه  نمایند و گروه کارتوگرافی ایجاد و فعالیت می

سه گروه جغرافیـاي مسـتقل جغرافیـاي انسـانی،      دولتی و آزاد اسالمی که موفقبه ایجاد
اند خواستار ایجاد دانشکده مستقل جغرافیـا   جغرافیاي طبیعی و جغرافیا کارتوگرافی شده

تـوان بـه ارتقـاء     در دانشگاه یا واحد دانشگاهی خود هستند که در صورت ایجاد آن می
 کمی و کیفی این علم و کاربردي کردن هرچه بیشتر آن اقدام نمود.

 
 هاي مرتبط با رشته تحصیلی پژوهشگاه و پژوهشکده

هاي کشور وابسته به دانشگاه  در حال حاضر تنها موسسه جغرافیا در سطح دانشگاه
هاي اخیـر در دانشـگاه تربیـت     تهران با سابقه بیش از چهل سال فعالیت دارد و در سال

هشـی جغرافیـا،   معلم سبزوار و دانشگاه سیستان و بلوچسـتان پژوهشـکده و مرکـز پژو   
هـاي جغرافیـایی برخـوردار از منـابع نیـروي       اندازي گردیده است و گروه تاسیس و راه
هـاي جغرافیـایی    هاي پژوهشی درصـد ایجـاد پژوهشـکده و پژوهشـگاه     انسانی و زمینه

ــا مطالعــات و   هســتند. پژوهشــکده و پژوهشــگاه ــرتبط ب هــاي دولتــی و خصوصــی م
ریـزي محیطـی و محـیط     اي و برنامـه  ي، ناحیـه ریزي شهري، روسـتایی و عشـایر   برنامه

 باشند. زیست در ارتباط با جغرافیا می
 
 ها و مجالت تخصصی مرتبط با علم جغرافیا کتاب

پس از پیروزي انقالب اسالمی تاکنون تالشی گسترده و پایدار براي ارتقاء کمـی و  
رزنـده در  کیفی در بیان جغرافیایی در جریان اسـت تالشـی کـه شـامل تهیـه مقـاالت ا      

ترویجـی و علمـی عمـومی، تالیفـات و ترجمـه       –پژوهشـی، علمـی    –مجالت علمی 
 ).23، 1378ها جغرافیایی بسیار گردیده است (پاپلی یزدي،  کتاب
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هاي جغرافیایی در پانزده سال اخیر از شتاب بیشـتري برخـوردار    روند انتشار کتاب
انشگاهی و غیردانشگاهی مـرتبط  هاي منتشر شده د اي که تعداد کتاب بوده است به گونه

با جغرافیا قابل مقایسه با قبل از آن (از زمان ایجاد گـروه آموزشـی مسـتقل جغرافیـا در     
 ) نیست.1375تا  1344سال 

هاي منتشر شده توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)  کتاب -
ف بـوده و نیـز انتشـارات    هاي درسی در مقاطع مختل و دانشگاه پیام نور که اغلب کتاب

دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان، مشـهد، دانشـگاه آزاد اسـالمی، موسسـات     
جغرافیایی دولتی و خصوصی به ویژه موسسه جغرافیاي دانشـگاه تهرانـف گیتاشناسـی،    

بـرداري و... از آن جملـه بـه     سحاب، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح و سازمان نقشه
 اي که نزدیک به یکهزار جلد کتاب چاپ شده است. وند به گونهر شمار می

هـاي   هاي اخیر تعداد زیادي مجله مرتبط بـا جغرافیـا در سـطح دانشـگاه     در سال -
دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی در حالت  فعالیت هستند که در مجمـوع نزدیـک   

هـاي   هـا و فصـلنامه   هتوان بـه مجلـ   اند از آن جمله می ها چاپ شده مقاله در آن 2500به 
رشد آمـوزش جغرافیـا (وزارت آمـوزش و پـرورش)، فصـلنامه تحقیقـات جغرافیـایی        

سال سـابقه انتشـار)،    40هاي جغرافیایی دانشگاه تهران (با بیش از  (خصوصی)، پژوهش
هـاي   هاي ادبیات و علوم انسانی، علوم انسانی، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه دانشکده

اي دانشگاه فردوسی مشهد، علوم زمـین دانشـگاه شـهید     ا و توسعه ناحیهدولتی، جغرافی
بهشتی، انجمن جغرافیـایی ایـران، جغرافیـا و توسـعه دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان،        
مطالعات جغرافیـایی دانشـگاه تربیـت معلـم سـبزوار، روسـتا و توسـعه وزارت جهـاد         

و تحقیقات، دانشنامه، فضـاي  واحد علوم  –کشاورزي، سرزمین و دانشگاه آزاد اسالمی 
جغرافیایی (دانشگاه آزاد اسالمی واحـد اهـر)، علـوم اجتمـاعی (دانشـگاه آزاد اسـالمی       

بـرداري   انداز جغرافیایی(دانشگاه آزاد اسالمی واحـد رشـت)، نقشـه    واحد رشت)، چشم
سازمان نقشه برداري کشور و مجله سپهر سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح اشاره نمود 

هـاي اخیـر و مشـارکت فعـال جغرافیـدانان و       ها بـه ویـژه در سـال    افزایش کمی آنکه 
هاي  ها و انتشار نتایج پژوهش آموختگان جغرافیا و تالش در جهت ارتقاء کیفی آن دانش
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هـاي پژوهشـی درون دانشـگاهی و بـرون      انجام گرفته توسط جغرافیدانان اعم از طـرح 

تر شدن آن در سطح کشـور   جغرافیا و کاربردي هاي تحول علم تواند زمینه دانشگاهی می
هاي ارتقاء سـطح مقـاالت چـاپ شـده در مجـالت مختلـف اعـم از         گردد. یکی از راه

هـا اسـت.    هـاي پژوهشـی و انتشـار نتـایج آن     المللی اجراي طـرح  مجالت داخلی و بین
جلد گـزارش پژوهشـی    3000هاي اخیر بیش از  دهد که در طی سال ها نشان می بررسی

 تشر شده است.من
 

 نتیجه گیري
دهد که علم جغرافیا در ایران بـا توجـه بـه تحـوالت جهـانی و       ها نشان می بررسی

هـاي کـاربردي آن    اي و به ویژه در بعد از پیروزي انقالب اسالمی به جهت زمینـه  منطقه
اي، شـهري، روسـتایی، عشـایري و... در     ناحیـه  –اي  هاي محیطی، منطقه ریزي در برنامه

هاي اجرایی مرتبط با آن در مسیر مناسبی قرار گرفتـه   هاي جغرافیا و دستگاه داخل گروه
هـا مربـوط بـه     است البته موانع و مشکالتی در این زمینه وجـود دارد کـه برخـی از آن   

اسـتفاده از  هـاي آن و برخـی نیـز بـه موانـع قـانونی جهـت         آموزش جغرافیا و سرفصل
 شود. هاي دانش آموختگان جغرافیا و علم جغرافیا مربوط می توانمندي

هاي پژوهشی متعدد توسـط جغرافیـدانان در قلمـرو علـم جغرافیـا و       اجراي طرح
شناسایی و تبیین موانع و مشکالت موجود در ایـن زمینـه اعـم از آموزشـی، اجرایـی و      

شتر این علم و کمک بـه توسـعه پایـدار    تواند ضمن کاربردي کردن هر چه بی قانونی می
گیـري مطلـوبی    ریزي از دیـدگاه جغرافیـا جهـت    کشور از طریق انجام مطالعات و برنامه

 براي آینده صورت پذیرد.
 

 منابع
 الف. فارسی

): تحوالت علم جغرافیا بعد از انقـالب اسـالمی،   1378پاپلی یزدي محمد حسین، (.1
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): موسسه 1376جغرافیا در عرصه سازندگی (هاي علم  ها و قابلیت همایش پژوهش
 جغرافیا دانشگاه تهران.

)، جغرافیا در قرن بیست و یکم، ترجمـه حسـن الهـوتی،    1378اولینگ. النور. ام، (.2
 انتشارات آستان قدس رضوي.

): آموزش جغرافیا و چگونگی بازسـازي سیسـتمی آن   1364رهنمایی محمد تقی، (.3
 ، وزارت آموزش و پرورش.4فیا، شماره ها، رشد و آموزش جغرا در دانشگاه

ها و مراکز علمـی بـا نگـاهی بـه      ): توزیع بهینه دانشگاه1383رهنمایی محمدتقی، (.4
ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگـی وزارت   جغرافیاي فرهنگ در ایران، دفتر برنامه

 علوم و تحقیقات و فناوري.
ذربایجـان شـرقی،   ): آمـوزش جغرافیـا در مـدارس اسـتان آ    1375زاهدي مجیـد، ( .5

، مجله رشد آموزش جغرافیا، وزارت آموزش و 41و  40قسمت اول و دوم شماره 
 پرورش.

ها و موسسـات آمـوزش عـالی     ): دانشگاه1384سازمان سنجش و آموزش کشور، (.6
 ).2(دفترچه شماره  1384

هـاي تحصـیلی    ): راهنماي انتخاب رشـته 1384سازمان سنجش و آموزش کشور، (.7
هـاي کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته داخـل       حصیالت تکمیلی و دورهآزمون ورودي ت

 ) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.1384(
 ): مجله رشد آموزش جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش.1364شایان سیاوش، (.8
 ): مجله رشد آموزش جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش.1365شایان سیاوش، (.9

 زش جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش.): مجله رشد آمو1371شایان سیاوشی، (.10
هـا، طـرح    هاي جغرافیا در دانشـگاه  ): ضرورت تغییر برنامه1364شکوئی حسین، (.11

 ، وزارت آموزش و پرورش.2پیشنهادي مجله رشد آموزش جغرافیا شماره 
): جغرافیاي کاربردي و مکاتب جغرافیایی، موسسه چاپ و 1374شکوئی حسین، (.12

 .انتشارات آستان قدس رضوي
هاي نـو در فلسـفه جغرافیـا (جلـد اول) موسسـه       ): اندیشه1375شکوئی حسین، (.13
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 جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی تهران.

ــایی و کــارتوگرافی  1376شــکوئی حســین، (.14 ــا، موسســه جغرافی ): فلســفه جغرافی
 گیتاشناسی تهران.

)، 2هـاي جغرافیـایی (جلـد     هاي محیطی و مکتـب  ): فلسفه1382شکوئی حسین، (.15
 سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی تهران.

ریزي درسی جغرافیا در مدارس ایران، مجلـه رشـد    ): برنامه1365علیجانی بهلول، (.16
 ، وزارت آموزش و پرورش.5آموزش جغرافیا، شماره 

 اي بر تاریخ علم جغرافیا، انتشارات امیرکبیر. ): مقدمه1381فنی زهره، (.17
جغرافیا در ایـران از دارالفنـون تـا انقـالب اسـالمی،      ): 1380گنجی محمد حسن، (.18

انتشارات آستان قـدس رضـوي و موسسـه جغرافیـایی و کـارتوگرافی گیتاشناسـی       
 تهران.

): راهنماي آزمون سراسري دانشـگاه آزاد  1384مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، (.19
 .1384اسالمی سال 

هـاي کارشناسـی    اي آزمـون دوره ): راهنم1384مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، (.20
 .1384ارشد دانشگاه آزاد اسالمی سال 

هـاي دکتـري    ): راهنمـاي آزمـون دوره  1384مرکز آزمون دانشـگاه آزاد اسـالمی، (  .21
 .1384تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی سال 

آموزان و معلمان جغرافیا بـه   ): بررسی نگرش دانش1380موالئی هشجین نصراهللا، (.22
مدارس شهرستان رشت، طرح پژوهشی، گروه جغرافیا دانشگاه  آموزش جغرافیا در

 آزاد اسالمی واحد رشت.
آمـوزان بـه جغرافیـا در     ): بررسـی نگـرش دانـش   1382موالئی هشجین نصـراهللا، ( .23

، دانشـگاه آزاد  9مدارس شهرستان رشت، مجله فضاي جغرافیایی، سال سوم، شماره
 اسالمی واحد اهر.

هـاي آمـوزش جغرافیـا در     ): تحلیلی پیرامون برنامه1385موالئی هشجین نصراهللا، (.24
هـاي ایـران (مطالعـه مــوردي: طـرح ایجـاد  دوره کارشناسـی جغرافیــا و        دانشـگاه 



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                          148
 

، دانشـگاه  9ریزي روستایی) فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال سـوم، شـماره    برنامه
 آزاد اسالمی واحد علوم  و تحقیقات تهران.

ش جغرافیـاي سیاسـی در مـدارس، مجلـه رشـد      ): لزوم آمـوز 1364میرحیدردره، (.25
 ، وزارت آموزش و پرورش.5آموزش جغرافیا، شماره 

هاي آموزش جغرافیا، مجله رشد آموزش  ها و ارزش ): هدف1364هنري مرتضی، (.26
 ، وزارت آموزش و پرورش.1جغرافیا، شماره 

 ب. انگلیسی
27. Sarvati, M.R. (1993): Geomorphology in Iran, The Evoloution of 

Geomorphology, Edited by H.J. Walker and W.E. Grabau. John 
Willy & Sons, England. P.217-227. 
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 2و روش تحقیق 1نکاتی چند درباره نوع تحقیق

 
 اهللا نادري  دکتر عزت

نراقی  دکتر مریم سیف  

متفـاوت اسـت.   » روش تحقیـق «با » نوع تحقیق«محققان به خوبی وقوف دارند که 
پـذیرد. بـدین    هائی، ممیز صورت می شاخص یا شاخصبندي امور برحسب  معموالً نوع

بنـدي مجموعـه    گیرد کـه دسـته   بندي مدنظر قرار می معنی که صفت یا ویژگی براي نوع
مورد نظر حسب آن به صـراحت قابـل درك و فهـم اسـت. بـراي مثـال، صـفتی ماننـد         

ه زنان از کند و به سادگی گرو تقسیم می» مرد«و » زن«ها را به دو دسته  انسان» جنسیت«
 مردان به لحاظ همین صفت، قابل تمیز و تفکیک است.

صفت یا صفاتی ممیز مطمح نظـر  » بود و نبود«بندي تحقیق نیز همین قاعده  در نوع
جهـان، همـان    معتبـر بندي تحقیقات در محافل علمی  بندي یا دسته ترین نوع است. رایج

و دیگـري  » ق از تحقیـق هدف و انگیزه محقـ «بندي براساس دو شاخص مهم، یکی  نوع
مـیالدي بـه دو    1930هـاي   است که تحقیقات را تا قبل از سـال » نتیجه یا نتایج تحقیق«

 5اند. تقسیم کرده 4»تحقیقات بنیادي«و  3»تحقیقات کاربردي«دسته عمده یعنی 
ي محقق از تحقیق عمداً تغییـر در   در تحقیقات کاربردي از یک سو هدف و انگیزه

روند و جریان یک امر یا محصول از قبیل: بهینه کردن آن، ایجاد یا توقف آن، حذف یـا  
افزودن بخشی به آن و... است. از سوئی دیگر، نتیجه یا نتایج چنین تحقیقـی در شـرایط   

. به سخن دیگر، نتایج تحقیقات کاربردي خوراك و پایه فعلی و جاري قابلیت اجرا دارد

                                                           
1. Type of research 
2. Research methodology 
3. Apllied research 
4. fundamental research 

 )1390نادري، عزت اله؛ سیف نراقی، مریم ( .5
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شود. اما  ها در امور جاري قلمداد می گیري هاي کوتاه مدت و یا تصمیم ریزي براي برنامه
در تحقیقات بنیادي هدف و انگیزه محقق از تحقیق فـراهم کـردن پایـه و اسـاس بـراي      

ی نتایج ایـن چنـین تحقیقـات    باشد و از طرف هاي میان مدت و بلندمدت می ریزي برنامه
 ضمن معقول و مقبول بودن، قابلیت اجرا در شرایط جاري را ندارد.

یابیم که هر سازمان و تشـکیالت، بـزرگ یـا کوچـک      اندیشی در می با اندکی ژرف
براي حیات مثبت و مثمر خویش ناگزیر از انجام هر دو نوع تحقیق است. زیرا، ایـن دو  

 گیرد. یک جاي دیگري را نمی شود و هیچ رنده تلقی میبه مثابه دو بال براي یک پ
میالدي به بعد به منظور فراگیـر کـردن تحقیـق یـا بـه اصـطالح        1930هاي  از سال

تعریـف   2»تحقیـق عملـی  «آن نوع دیگر از تحقیـق را ذیـل اصـطالح     1»خانگی نمودن«
بنـدي   یمتقسـ » عملـی «و » کـاربردي «، »بنیـادي «و تحقیقات عمالً به سه دسـته   3نمودند
 شدند.

 :4هائی مانند هاي دیگري نیز براساس شاخص البته، نوع بندي
 الف. حاالت ممکن زمان: گذشته، حال و آینده

 7»نگـر   آینـده «، 6»حال نگر«،  5»گذشته نگر«بر این اساس تحقیقات را به سه دسته 
 اند. تقسیم نموده

 ها. ب. میزان دستکاري متغیرها یا پدیده
 اند. نام نهاده 9»غیرتجربی«و 8»تجربی«تحقیقات را به دو گونه از این حیث، 

 ها. ج. چگونگی فراهم آوردن داده
                                                           

1. Homey 
2. Action research 

هاي عمده تحقیق عملی، محلی و موقعیتی بودن آن است. احیاناً، این تحقیق براي همـین جـا و هـم     از ویژگی -3
گیرد و وجه عملی آن بر وجه نظري آن غالب است. براي مطالعه بیشتر به فصـول دوم و چهـارم    اکنون صورت می

 ) مراجعه شود.1393(یش ششم) (ویراتالیف نادري، سیف نراقی ....» هاي تحقیق و چگونگی  روش«کتاب 
 )1389نادري، عزت اهللا؛ سیف نراقی، مریم (-4

5. Retroactive
6. present 
7. proactive  
8. Experimental 
9. Nonexpremental  
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هـاي از پـیش    آوري و سـازمان دادن داده  در برخی تحقیقات محقق صرفاً به جمـع 
ها و ایجاد شـرایط مـورد    کند و در برخی دیگر از طریق صحنه آرائی موجود مبادرت می
پردازد که در این صورت بـه ترتیـب تحقیقـات را بـه دو گـروه       میها  نظر به تولید داده

 2اند. بندي کرده دسته» تجربی«و  1»پیمایشی«
 گیري از مفاهیم و راهکارهاي ریاضی و آمار. د. میزان بهره

بنـدي و   براساس بکارگیري مفاهیم و راهکارهاي ریاضی و آمار در تلخیص، جمـع 
ـ  ارائه داده تقسـیم   4»کیفـی «و  3»کمـی «ه دو گونـه اصـطالحاً   هاي تحقیق، تحقیقات را ب

تر از مفاهیم و  تر و در تحقیقات کمی بیش کنند. بدین معنی که در تحقیقات کیفی کم می
هـا اسـتفاده    بنـدي، توضـیح، توصـیف و ارائـه داده     هاي ریاضی و آمـار در جمـع   روش
 5شود. می

شود کـه در   مشاهده می هایی از تحقیق متاسفانه گاه در برخی متون فارسی، نوع بند
اشـاره   6»اي تحقیـق توسـعه  «هیچ مرجع یا منبع معتبري وجود ندارد. براي مثال، به نـوع  

شود. در خصوص این دعوي نادرسـت، تنهـا کـافی اسـت از جاعـل ایـن اصـطالح         می
گاه با قدري اندیشه مالحظـه   ارائه دهد. آن» اي تحقیق غیرتوسعه«خواسته شود، مثالی از 

اسـت. بـه   » توسعه«هر تحقیق از هر دسته که باشد، شامل گونه و میزانی از  گردد که می
، جزء ذات هر تحقیق است. لذا، این صفت ممیز »توسعه«سخن دیگر، صفت (شاخص) 

 بندي نیست. بندي نامعقول و اصالتاً نوع نیست و این سیاق نوع
کشـور در   جا، مناسب خواهد بود به مضمون تذکر یکـی از اسـتادان ارشـد    در این

گروه علوم انسانی فرهنگستان علـوم کـه مـرتبط بـا  بحـث اخیـر        3/2/91جلسه مورخ 

                                                           
1. survey  

» هـا  پدیدهمتغیرها یا میزان دستکاري «بندي براساس  بندي با قدري اغماض، شبیه نوع باید توجه داشت، این نوع .2
منظور شده است.» غیرتجربی«به جاي » پیمایشی«اصطالح  تاًاست؛ و عمد

3. Quantilative 
4. Qualitative 

گیـري مفـاهیم و راهکارهـاي     نیاز از بهـره  یک از معارف بشري بدور و بی  ناگفته نماند که هیچ تحقیقی در هیچ .5
 باشد. ریاضی و آمار نیست و هیچ تحقیقی نیز صددرصد به ریاضی و آمار وابسته نمی

6. developmental research  
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بسـیار ضـروري اسـت در خصـوص     «اي داشته باشیم؛ ایشان متذکر شـدند   است، اشاره
ها و اصطالحاتی که هـر روز   هاي التین و نیز واژه هاي فارسی اصطالحات و واژه معادل

ود و اغلب ریشه و مبناي اصولی هم ندارنـد، فکـري   ش چون قارچ در جامعه روئیده می
بعد از این جلسه و با توجه به سابقه ذهنی و تجدید اندیشـه و بررسـی در ایـن     »بشود.

ویـژه اندیشـمندان!   » جعل اصطالح و واژه«خصوص، متوجه شدیم که این مشکل یعنی 
ولید، ایجـاد و انشـاء   ایرانی نیست، بلکه امري جهانی است. البته سوء تعبیر نشود، ما با ت

کنیم. اما به  واژه و اصطالح جدید با پدر و مادر مخالفتی نداریم؛ بلکه به آن نیز اقبال می
ها و اصطالحات، فاقد ریشـه و مبنـاي اصـولی     قول آن استاد فرزانه بسیاري از این واژه

 ها بـه درسـتی در خصـوص بنیـاد و     آن عبارت دیگر در بسیاري موارد واضع هستند. به
هاي اخیـر   مبناي تولید، واژه و اصطالح خویش اندیشه ننموده است. براي مثال، در سال

خـوریم کـه    به این نکته برمی» تحقیق«ها در زمینه  در برخی از مقاالت، مجالت و کتاب
هـاي   استفاده نمود و در نوشـته  1»هاي تحقیق ترکیبی روش«باید در تحقیقات خویش از 

خویش این مقوله را به عنوان یک رهیافت نوین و فراسوي مجـادالت نظـري و روشـی    
 2کنند. بندي تحقیقات کمی و کیفی تلقی می در خصوص نوع

است که این چنین نگاه، نشانه کاستی در درك مفهوم اصیل  جا، الزم به ذکر در این
بـا مسـائل    3ر و روش برخورد عالم ( به معناي عـالم) به عنوان راهکا» تحقیق«و واقعی 

باشد. زیرا در ذات این روش و راهکار توجه کافی و عمیق به امـور   اش می حوزه دانشی
گیري یک جانبـه   کیفی و کمی مساله مورد نظر، وجود دارد و در بررسی امور هرگز بهره

 شود. و یکسویه محض از طرف عالم لحاظ نمی
شـویم کـه در بررسـی مسـائل      اندیشی متوجه می دري انصاف و ژرفبنابراین، با ق

توسط عالم به طور ذاتی روش ترکیبی وجود دارد. لذا، این امر جدید نیست و غوغـاي  

                                                           
1. "Integrated research method" or "mixed methods research" 
2. Bsyman, A. (2007) – Johnsan, R.B. ON WUEGBUZIE, A. J. and Turnes, L.A. 
(2007). 

ي ویـژه از معـارف بشـري، برخـوردار از      عالم، کسی است که عالوه بر داشتن دانش جـامع و وافـی در حـوزه    .3
 شود، نیز است. هائی که تزکیه نفس نامیده می ویژگی
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اسـت. امـا   » تحقیـق «موجود نیز عمدتاً ناشی از ضعف در فهم عمیق و درسـت مفهـوم   
ع مـورد بررسـی از   که کدام وجه براساس شرایط و موقعیت مسـاله و موضـو   حسب این
هاي تحقیق، براي هـر شـیوه انجـام عملـی      تري برخوردار است. علماي روش وزن بیش

هـاي تحقیـق    هـاي روش  که در اغلب کتـاب  1اند، اي را پیشنهاد نموده هاي ویژه ها، نام آن
 ها آمده است. هاي خاص آن ها و ویژگی معتبر این روش

توانـد هریـک از    کانات خویش میبنابراین محقق حسب هدف تحقیقی، عالقه و ام
هاي انجام) را برگزیند و براسـاس هـدفی کـه دارد و نیـز      هاي انجام تحقیق (شیوه روش

و یـا حسـب   » عملی«یا » بنیادي«، »کاربردي«کند، نوع تحقیق را  بینی می نتایجی که پیش
نگاه خویش نوعی دیگر را در نظر بگیرد و روش انجام تحقیـق انتخـابی خـود را ذیـل     

 هاي نوع تحقیق مورد نظر سامان دهد و هدایت کند. ویژگی
باید توجه داشت که هر روش تحقیق توسط مبتکـر و مبـدع آن برخـوردار از سـه     

 مقوله اساسی به خالصه زیر است:
 اي دارد. نام ویژه -1
 کند. مأموریت و هدف خاصی را تعقیب می -2
ـ   -3 ه، برخـوردار از ظرایـف و   انجام آن ضمن پیروي از سیاق کلی راهکـار عالمان

» نمونه و مسائل مرتبط بـه آن «، » دستکاري متغیرها«، »ها آوري داده جمع«دقایقی از باب 
 و... است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هـدف خـویش از بررسـی و    «لذا، در انتخاب روش تحقیق، محقـق بایـد نخسـت    
ستی و با شفافیت مشخص کند موضوع مورد مطالعه را به در» وارسی متغیر یا متغیرهاي

مبادرت کند، تـا دریابـد هـدف کـدام      2هاي تحقیق گاه به مطالعه روش و درك نماید. آن
روش تحقیق با هدف وي در این بررسی ویژه، تناسب دارد. در ایـن حالـت، چـه بسـا     

جـا، محقـق بایـد     چند روش تحقیق به لحاظ هدف با هدف وي سازگاري باشد. در این

                                                           
اي ....و تجربی. زمینهتوصیفی، تاریخی،  .1
تألیف: عزت اله نادري و مـریم سـیف نراقـی.    » هاي تحقیق و چگونگی... روش«فصول چهارم و ششم کتاب  - 2

.1393). نشر ارسباران، ششم(ویرایش 
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ترین روش تحقیق که با هـدف وي تناسـب دارد،    ترین و قابل دفاع ناسببراي انتخاب م
 به نکات زیر به عنوان نکات ثانویه، اما مهم، عنایت کافی مبذول دارد:

آیا امکانات مکانی، مالی، اجتماعی، فرهنگـی و اخالقـی محقـق بـا ایـن روش       -1
 انجام (روش تحقیق) در این موضوع سازگار است؟

فیت ظرف زمانی محقق با زمان مورد نیاز براي انجام ایـن روش  آیا کمیت و کی -2
 تحقیق تناسب دارد؟

  آیا دانش و توان علمی محقق بـا دانـش مـورد نیـاز بـراي اجـراي ایـن روش        -3
 هماهنگی دارد؟

آیا توان اجرایی و عملی محقـق بـا شـرایط اجـرا و عملـی نمـودن ایـن روش         -4
 تحقیق هماهنگ است؟
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 هاي اقتصادي سطوح تحلیل

 
 دکتر عباس شاکري

 
 . مقدمه1

بنـدي   بررسی موضوعات اقتصادي را باید در سطوح تحلیلی مناسب و مرتبط طبقه
همچنین، نفی کرد و هر موضوع را در طبقه تحلیلی مختص خود مورد بررسی قرار داد. 

شناسـی طبقـه تحلیلـی     و اثبات هر موضوع نیز باید با توجه به معیارهاي علمی و روش
ها به کرات بـا موضـوع جـدال و تقابـل      ها و نوشته مربوط به آن انجام شود. در محاوره

بینیم در یک سـطح   کنیم و می میان بعد اثباتی و ارزشی موضوعات اقتصادي برخورد می
هـا   شود و از احکام مربوط به آن موضـوع  مه موضوعات پرداخته میتحلیلی خاص به ه

هـا و   توجه بـه سـطوح بحـث    اي بی شود. عده در همان سطح (نامرتبط) دفاع یا انتقاد می
هـاي   هاي اقتصادي بر موضوعاتی چون توزیع درآمـد، برابـري، عـدالت و آرمـان     تحلیل

هاي  اي روش تحلیل . در مقابل عدهکنند ارزشی مبتنی بر معیارهاي ایدئولوژیک تأکید می
دو مدعی هستند که مباحث ارزشـی مثـل    ددانن ي اثباتی می اقتصادي را منحصر به شیوه

توزیع درآمد، اخالق اقتصادي و عدالت فراتر از موضوعات دانش اقتصاد اسـت. گـاهی   
بـه   هاي اثباتی و با معیارهاي مربـوط  شود که افرادي در چارچوب تحلیل نیز مشاهده می

اي دیگـر بـا    کنند و عده ها را اثبات یا نفی می آن موضوعات ارزشی را تحلیل کرده و آن
هاي ارزشی، موضوعات تحققـی   تحلیلی بحث  هاي مربوط به چارچوب استفاده از مالك
کنند. باید توجه داشت که هر موضوعی در اقتصـاد، سـطح مربـوط بـه      را نفی و نقد می

ر موضوعی باید در سـطح مربـوط بـه خـود مـورد بحـث و       خود را داراست. بنابراین ه
اي در سطوح تحلیلی نامرتبط به طور اکید اجتنـاب   تحلیل قرار گیرد و از طرح هر مقوله

هـاي مختلـف    هاي دانش اجتمـاعی اسـت و بـا جنبـه     شود. اساساً اقتصاد یکی از شاخه
نـابراین مباحـث   هاي مختلـف جامعـه و تـاریخ سـروکار دارد. ب     ها و جنبه ماهیت انسان
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ها،  هاي رفتارشناسی انسان اي از موضوعات است که از جنبه اقتصاد داراي طیف گسترده
ها گرفته تا موضوعات کمی اثبـاتی در آن جـاي دارد و    ها و آرمان تفکرات و ایدئولوژي

توان همه مسائل مربوط به این قلمـرو را در یـک سـطح تحلیلـی و بـا یـک        مسلماً نمی
 اسی بررسی، مطالعه و نفی و اثبات کرد.چارچوب روش شن
هـاي مختلـف رفتـار و ذهنیـت انسـان       جا که دانش اقتصاد بـا جنبـه   بنابراین از آن

جا که دانش اقتصاد با هر دو جنبـه اثبـاتی    بندي کلی از آن سروکار دارد یا در یک تقسیم
اثبات کـرد و  توان با نفی یک بعد، بعد دیگر را  و ارزشی سروکار دارد به هیچ وجه نمی

 توان بعد مورد نظر خود را در یک سطح تحلیلی نامرتبط تحلیل کرد. حتی نمی
 

 ق و ارزشی اقتصادی. تفکیک ناپذیري ابعاد تحق2
تر به مساله نگاه کنیم ابعاد ارزشی و اثباتی علوم از جمله اقتصاد  اصوالً اگر ما دقیق

مجادالت مربوط به بحـث جبـر    در بسیاري از موارد قابل تفکیک نیست. در طول تاریخ
اي مختار هسـتند   ها تا حد  قابل مالحظه و اختیار یک اجماع کلی وجود داشته که انسان

هـاي مختلـف و    هاي اجتمـاعی وضـعیت   ه رفتار فردي و ایجاد نظامزتوانند در حو و می
هـر   یافتـه اجتمـاعی و   متفاوتی را ایجاد کنند. بنابراین هر رفتار انسانی و هر نظم تحقـق 

ساختاري که از زندگی اجتماعی واقعیت پیدا کرده است مسبوق به یک انتخاب و یـک  
باید و نباید بوده است. ما اگر چنین امري را نفی کنیم بایـد تسـلیم نظریـه جبـر مطلـق      

توان گفت که هر امر واقعی و تحققی مسبوق بـه یـک جنبـه ارزشـی      شویم. بنابراین می
ارزیـابی و   ارزشـی توان بـا معیارهـاي    اقعیت یافته را میاست و کلیت هر امر ثبوتی و و

قضاوت کرد. البته این کار بسیار سختی است که یک محقق علوم اجتمـاعی همـه ابعـاد    
مربوط به یک دانش را مطالعه و لحاظ کند. اما وقتی به تاریخ نظریـات اقتصـادي نگـاه    

ت رریکاردو، مالتوس و استوابینیم که اقتصاددانان کالسیک مثل آدم اسمیت،  کنیم می می
االجتمـاع   ها که همگی فیلسوفان علم اند. آن ش اقتصاد برخورد این گونه داشتهنمیل با دا
انـد بـه    که به بعد تحققی رفتارهاي اقتصادي مردم توجه داشـته  الاند در عین حهم بوده

ز توجه هاي اخالقی، فرهنگی، سیاسی، جامعه شناسی و ارزشی این قلمرو علمی نی جنبه
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انـد.   هاي خود طیفی از موضوعات ارزشی و تحققی را مطرح کـرده  اند و در کتاب داشته
قلمروهاي جانبی اجتماعی کـه بـا حـوزه اقتصـاد تعامـل       ،ها البته در شرایط تاریخی آن

منـد و تثبیـت شـده پیـدا نکـرده بـود. لـذا ایـن شـرایط لـزوم نگـاه             دارند حالت نظـام 
بود. زیرا تا وقتی این قلمروهـا حالـت    کرده ایجابها به موضوعات را  االطراف آن جامع

یـل هـاي اقتصـادي    هـا در تحل  مند پیدا نکـرده اسـت عـدم لحـاظ آن     تثبیت شده و نظام
ي نوابغ و افراد پرکـار   طور که گفتیم این کار تنها از عهده آفرین خواهد بود. همان مشکل
آید. لذا اقتصاددانان برجسته هیچ وقت در یک سـطح تحلیلـی خـاص     نگر برمی و ژرف

انـد و اساسـاً مشـاجرات لفظـی و      موضوعات مرتبط با آن سطح را نفی یا اثبـات نکـرده  
ها به چشم  هاي آن مورد ابعاد اثباتی و ارزشی موضوعات اقتصادي در نوشتهفایده در  کم
 خورد. نمی

هاي ارزشـی و تحققـی اقتصـاد اسـت. زیـرا       میان جنبه  از همه مهمتر وجود تعامل
ي اقتصاد هر وضعیت موجودي کـه در نظـر گرفتـه شـود،      طور که گفتیم در حوزه همان

گیـري و   یابی، تصـمیم  راساس یک فرآیند بهینهخود به خود به وجود نیامده است بلکه ب
انتخاب، این وضعیت موجود، وضعیت موجود شده است. یعنـی هـر موضـوع تحققـی     

خواهیم باید و نبایـدهایی در   مسبوق به یک امر هنجاري و ارزشی است. یا هر وقت می
هـاي موجـود اقتصـاد،     اقتصاد اعمال کنیم و تحلیل ارزشـی انجـام دهـیم بایـد واقعیـت     

هاي موجود اقتصـاد را شـناخته و    ط و تعاملبهاي اقتصاد اثباتی، روا سازوکارها و پویایی
تـوان یـک هـدف مبتنـی بـر       هـا نمـی   در نظر بگیریم و گرنه بدون شناخت این واقعیت
هـاي   خـواهی  آرمـان بعضـی  نتیجه بـودن   معیارهاي دستوري و ارزشی را محقق کرد. بی

هـاي موجـود گـواه روشـن ایـن       جهی بـه واقعیـت  تـو  آلیستی در سده گذشته و بی ایده
اما اساساً در تبیین و تحلیل موضوعات و بطور کلی در حوزه شـناخت ابعـاد    مدعاست.

 ارزشی و اثباتی قابل تفکیک نیست و بررسی هر دو یک ضرورت است.
 

 . طرح یک نمونه3
تقابـل  اي از  براي توضیح بیشتر مطلب باال به مورد بهینـه پـارتو بـه عنـوان نمونـه     
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صریح (و در عین حال ظاهري) میان ابعاد ارزشی و موضوعات اقتصـادي توجـه کنیـد.    
ها منحنی قرارداد تولیـد   جا براساس منابع موجود جامعه و تکنولوژي موجود بنگاه در آن

نهـاده کـار و سـرمایه) در     و(به عنوان مکان هندسی برابري نرخ نهایی جانشینیی فنـی د 
و عرض آن معادل مقدار منابع کار و سرمایه موجود جامعـه   یک جعبه اجورثی که طول

گیرد. منحنی قرارداد در واقع مکـان هندسـی ترکیبـات کـاراي تولیـد دو       است شکل می
][است (جایی که yو  xمحصول 

.
y

LKMRTS و][
.

x
LKMRTS      برابر اسـت). ایـن مکـان هندسـی

به منحنـی    yو  xترکیبات کاراي محصول یا مکان هندسی تولید کارا، با تغییر به فضاي 
شود. منحنی امکانات تولید در واقع مکان هندسی تولیدات کارا  امکانات تولید تبدیل می

نـی  هاي خاص در دسترس است. هـر نقطـه از منح   با حجم معینی از منابع و تکنولوژي
یک جعبه اجورث مصـرف   yو   xامکانات تولید به عنوان ترکیبی خاص از دو محصول 

دهد و منحنی قرارداد مصرف بـه عنـوان مکـان هندسـی مصـرف کـاراي دو        تشکیل می
گیرد. لذا با هر نقطه از منحنی قرارداد مصـرف (کـه در آن   کننده در آن شکل می مصرف

)2(
,

)1(
, xyxy MRSMRS ک نقطه از منحنی امکانات تولید متناظر است) یـک  است و خود با ی

نهایـت   منحنی امکانات مطلوبیت متناظر است. بنابراین با هر جعبـه اجـورث تولیـد بـی    
نهایت منحنی امکانات مطلوبیت متناظر است و منحنی پوش   جعبه اجورث مصرف و بی

و ترکیـب  هاي امکانات مطلوبیت مکان هندسـی تولیـد کـارا، مصـرف کـارا       این منحنی
کننده چگونه باشد  که توزیع درآمد میان افراد مصرف کاراي محصول است و بسته به این

هاي بازاري در محصول چگونه باشد. نقطه یا نقاط خاصی از ایـن مـرز بـزرگ     و قیمت
گوید با فـرض مشـخص بـودن توزیـع      شود. بهینه کاراي پارتو می مطلوبیت انتخاب می

کننده بهترین نقطه روي مـرز بـزرگ مطلوبیـت،     و مصرفدرآمد و توزیع محصول بین د
 yو xاي است که در آن دو  فرد مذکور با توجه به موجودي خود از دو کـاالي   آن نقطه

 کنند. و قیمت بازاري محصوالت روي منحنی قرارداد مصرف انتخاب می
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AU

BU 
 بزرگ مطلوبیت هاي امکانات مطلوبیت یا مرز منحنی پوش منحنی

 
یا به عبارت دیگر، بهترین نقطه، نقطه تمـاس منحنـی پـوش (مـرز بـزرگ) بـا منحنـی        
امکانات متناظر با نقطه مذکور منحنی قرارداد مصرف است. یعنی با این توزیع درآمـد و  

هـا و   هاي موجود، بهترین چینش نهاده این تکنولوژي و این موجودي منابع و این سلیقه
و ترکیب مصرف تحقق پیدا کرده است و اگر توزیع درآمد میان دو فرد به  بهترین مبادله

 شد. اي دیگر از مرز بزرگ مطلوبیت انتخاب می اي دیگر بود نقطه گونه
لذا بهینه پارتو گویاي این است که در چارچوب وضعیت توزیعی موجـود بهتـرین   

ام است و کاري بـه  ها به عنوان تولید و مصرف کارا و ترکیب کاراي محصول کد چینش
کند.  هاي دیگر و نقاط دیگر اظهارنظر نمی هاي دیگر ندارد و نسبت به وضعیت وضعیت

اما قطع نظر از این موضوع، مسلماً نقاط روي مرز بزرگ مطلوبیت قابل مقایسه اسـت و  
گونـه مطـرح    اي ایـن  با معیارهاي غیر از بهینه پارتو قابل بحث و ارزیابی است. اما عـده 

د که در وضـعیت توزیـع موجـود، نقطـه کـارا و بهینـه پـارتو روي مـرز بـزرگ          کنن می
حرفی بزند  Cو Bاست و هرکس در مورد هر نقطه دیگري مثل  Aمطلوبیت، مثالً نقطه 

ی مـ گونـه کـاري غیرعل   هاي این کار غیرعلمی کرده است. اما به نظر نگارنده ایجاد تقابل
از توابـع رفـاه اجتمـاعی کـه خـود بـر        است. بحث در مورد توزیع درآمـد بـا اسـتفاده   

مثبت یک تحلیل علمی است و سـطح   هايجنبهمعیارهاي فلسفی خاص مبتنی است از 
تر و باالتر است. بنابراین ارزیابی و مقایسه نقاط مختلف مرز بزرگ  آن هم سطحی دقیق
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ـ      ک مطلوبیت با استفاده از توابع رفاه، اجتماعی نه تنها کـاري غیرعلمـی نیسـت بلکـه ی
تحلیل در سطح عالی علمی است. البته اگر بخواهیم در چـارچوب تحلیـل پـارتویی بـا     

ایـم. تحلیـل در سـطح     مالك پارتویی آن نقاط را مقایسه کنیم کاري غیرعلمی انجام داده
ي صحیح و ترکیب کاراي مصرف و  معیار پارتو باید به چینش صحیح در تولید و مبادله

 قایسه و ارزیابی نقاط، ابزاري براي قضاوت ندارد.تولید منحصر شود و در مورد م
 

 ي اثباتی . ضرورت توجه به امور ارزشی در حوزه4
اساساً براي طراحی اهداف و ایجاد تحـوالت مطلـوب سـاختاري (یـا بهتـر اسـت       

هـاي امکانـات تولیـد و     بگوییم ایجاد بستر تحوالت مطلوب) مقایسه نقاط روي منحنـی 
است. البته  يزرگ مطلوبیت نه تنها مطلوب است بلکه ضرورامکانات مطلوبیت و مرز ب

تـر اسـت و فیلسـوفان     تـر و عمیـق   طور که گفتیم ماهیت این مباحث بسیار پیچیده همان
طـور کـه گفتـیم در     نگر باید بـه آن بپردازنـد و همـان    علوم اجتماعی و دانشمندان ژرف

هــا اقتصــاددانان کالســیک نســل اول (اســمیت و هیــوم) و نســل دوم  ي کالســیک دوره
سوم (استوارت میل و مارکس) به عنوان افـرادي بـا نبـوغ،     (مالتوس و ریکاردو) و نسل

هـا در نظریـات اقتصـادي خـود      کردنـد. آن  گونه مباحث را مطـرح مـی   بسیار عمیق این
مل غیراقتصادي و حتی به نوعی اخالق اقتصـادي را  اهاي توزیع تابعی درآمد و عو بحث

هـاي کمـی در    و مـدل اند. از زمان مارشال به بعد است کـه روابـط ریاضـی     مطرح کرده
گیـرد کـه در آن، سـاختارها و     کند و یک سطح تحلیلی شـکل مـی   اقتصاد رواج پیدا می

شـود؛   ها و اهداف، بحث مـی  سازوکارهاي موجود در جریان با فرض ثابت بودن جهت
هـا و   کردنـد کـه براسـاس طراحـی     جـا بـه بعـد تصـور مـی      زیرا علماي اقتصاد از ایـن 

انـد ایـن    تري تحلیل کرده نی که اقتصاد را در سطوح عمیقهاي قبلی دانشمندا دهی جهت
سازي و تسهیل تجزیه و تحلیـل و تبیـین نظریـات،     امکان وجود دارد که به منظور ساده

اثباتی تنزل داد و با ثابـت    هاي صرفاً هاي کمی، مدلی و روش سطح مباحث را به تحلیل
د و یـا خـود اقتصـاد مربـوط     گرفتن بسیاري از شرایط (که به قلمروهاي جـانبی اقتصـا  

شود) مطالب را در چارچوب محدود اما ساده و کاربردي ارایه کـرد. امـا ایـن بـدان      می
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تر  تر و عمیق گونه مباحث است از مباحث مبنایی معنا نیست که اکنون که عصر رواج این
هـاي   دهـی  غفلت شود. امنیت اقتصادي، ثبات جامعه، پویایی رشد همه در گـرو جهـت  

اقتصاد به سمت و سویی است که در آن عدالت و توزیع مناسب درآمـد تـامین   مناسب 
هاي تجزیه و تحلیل را با هـم   طور که گفته شد نباید سطوح و روش شده باشد. اما همان

مخلوط کرد یا از همه مهمتر نباید در قلمرو مربوط به مباحث کمـی و تبیـین روابـط و    
ین عمیـق و پیچیـده را مطـرح کـرد تجربـه      هاي واقعی، مباحث ارزشی بـا مضـام   تعامل

ي  گرایـی افراطـی در حـوزه    ها که موضوعات ارزشی اقتصادي را بـا آرمـان   مارکسیست
گونـه مسـایل    کنـد کـه طـرح ایـن     کردند به ما گوشزد مـی  موضوعات تحققی مطرح می

درسطح نازل فوق به نقض غرض و بدتر شدن وضعیت منجـر خواهـد شـد. از طـرف     
ي موضـوعات تحققـی    هاي ارزشی در حوزه مبنایی اجتماعی و بحث دیگر نفی مقوالت

شـود. طـرح    ي کاربرد منجر می ها با حوزه نیز به ایستایی، رکود و قطع ارتباط این دانش
شـود در قلمروهـاي تنـزل یافتـه تحققـی کـار        موضوعاتی که به فلسفه علم مربوط مـی 

هـاي   واقعـی اثبـاتی بـا روش   هاي  که نفی روابط کمی و تعامل صحیحی نیست، کما این
تحلیلی فلسفه علم نیز امري اشتباه است. موضوعات تحققی باید در چـارچوب خـود و   

موضوعات مربوط به فلسفه علم هم باید   هاي خاص خود بحث و مطالعه شود، با روش
در سطح خود و با ابزارهاي تحلیلی خاص خود مطالعه شود البته مباحث این دو قلمرو 

بستان داشته باشند؛ زیـرا فلسـفه علـم بـدون تعامـل بـا        –مرتبط بوده و بده  باید با هم
هـاي   شـود و تاکیـد روي موضـوع    ثمري منجـر مـی   گویی و بی ي تحققی به مهمل حوزه

توجه به فلسفه علم به ایستایی و قطع ارتباط با دنیـاي بیـرون منجـر     تحققی صرف و بی
 شود. می

 
 . چهار سطح تحلیلی5

هـا، منویـات    بینی ها، جهان اجتماعی از جمله اقتصاد مسلماً باید طرز تلقیهر دانش 
هـاي انسـانی را در نظـر     ها و به طور کلـی همـه جنبـه    ارزشی و هنجارهاي مادي انسان
هـاي مـادي و روزمـره اقتصـاد تجربـی از موضـوعات        بگیرد. لذا همان طور که واقعیت
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بیقی هم از جمله موضـوعات اقتصـادي   اي و تط هاي ارزشی، مقایسه اقتصاد است. بحث
شـوند و تاکیـد مـا ایـن      است. البته این مباحث در دو سطح تحلیلی جداگانه مطرح مـی 

 است که نباید سطوح بحث را با هم مخلوط کرد.
مثالً در چارچوب کتب درسی اقتصـاد خـرد و کـالن و متـون علمـی و آموزشـی       

قشه کرد کـه در کشـور مـا شـرایط بـه      توان منا نظري، به عنوان اولین سطح تحلیل، نمی
هـاي ارزشـی چـه     شـود و بحـث   گونه دیگري است و اساساً بحث توزیع درآمد چه می

شود؟ بلکه روش صحیح این است که در مرحله بعد با ارتقاي سـطح تحلیـل و وارد    می
هـاي اثبـاتی بـا     ها و فرمول شدن به سطح تحلیلی بومی کردن و مقایسه و تطابق واقعیت

کشور خودمان، به عنوان دومین سـطح تحلیـل، بـا اسـتفاده از قـدرت انطبـاق و       شرایط 
هاي کمی و روابط به طور کمی تبیین شده را با محیط تطبیـق داده و   استنباط خود، مدل

هـا   هاست و مطلق انگاشتن آن تعدیل کنیم. بومی کردن نظریات گامی در جهت اثبات آن
 اگـر . زیرا بومی کردن عبارت ازاین است کـه  ها است گامی در جهت ناکارآمد کردن آن

برقرار نیست عدم موضوعیت آن نظریه در این محـیط را  یک نظریه از یا فروضی فرض 
به نبود بعضی شرایط و فروض آن نسبت دهیم و سعی کنیم بـا جـرح و تعـدیل (مـثالً     

گـو  لهاي تابعی معادالت طبق شرایط محیط جدید، اصالح دستگاه معادالت ا تغییر شکل
و...) آن نظریه را ارتقا داده و در محیط جدید  قابل کاربرد و معتبر جلوه دهیم. نه اینکه 
بگوییم این الگوها و روابط وحی منزل است و باید در همه جا معتبر باشد و به محـض  

دهـد، نظریـه را در اصـل     هایی به دلیل نبود بعضی شرایط جـواب نمـی   که در محیط این
هـا و   طـور کـه نبایـد روي فرمـول     ر جلوه دهیم. دراین سطح نیز همانناکارآمد و نامعتب

روابط کمی سطح قبلی تاکید کرد به موضوعات ارزشی هـم نبایـد پرداختـه شـود زیـرا      
 سطح و روش تحلیل این موضوعات کامالً متفاوت است.

سطح سوم تحلیل به موضوعات ارزشی مثل عدالت، توزیع درآمـد و رفـاه مربـوط    
طورکـه گفتـیم عمـق کـار      هاي اقتصـاد اسـت و همـان    ن مباحث از ضرورتشود. ای می

اند بسیار بیشتراز مباحث سطوح قبلـی اسـت.    دانشمندانی که روي این مباحث کار کرده
ي مالحظات مادي و روابط تحققی اقتصاد بـه طـور    البته در این سطح تحلیلی باید همه
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بزارهـاي تحلیلـی ایـن سـطح بـه تبیـین       ها با ا کامل در نظر گرفته شود و با توجه به آن
موضوعات ارزشی فوق پرداخته شود. همان طور که گفتیم بعضی از افراد بـا معیارهـاي   

کننـد و ایـن یـک اشـتباه روش      اقتصاد تحققی، موضوعیت مقاالت ارزشـی را نفـی مـی   
 شناسی است.

اي  ي موضوعات ارزشی، سـطح مباحـث تطبیقـی و مقایسـه     سطح چهارم در حوزه
در این سطح عالوه بر نظرگرفتن مالحظات مربوط به مباحث سطوح قبلی حتـی،   است.

گیرد. بایـد اذعـان کـرد کـه      هاي پشت بعضی از نظریات مورد بحث قرار می ایدئولوژي
دراین سطح مباحث بسیار دقیق و پیچیده است و نیاز به مطالعات عمیق و کارهاي دقیق 

 علمی دارد.
 
 زیع درآمداي از مباحث تو . نمونه1-5

به توزیـع شخصـی درآمـد مثـال مناسـبی از       1هاي توزیع تابعی درآمد تحول نظریه
مندي سطح اول است. بهتـر اسـت    نحوه بکارگیري سطح دوم تحلیل در عین حفظ نظام

هـاي نظریـه هـاي مختلـف      داشته باشیم. وي در بررسـی  2»ساهوتا«ابتدا نگاهی به مقاله 
دهـد کـه از    کند. نگاهی بـه ایـن جـدول نشـان مـی      می) را ارایه 1توزیع درآمد جدول (

میالدي به این سو در کشورهاي  صنعتی مرزهاي توزیع تابعی درآمـد   19هاي قرن  نیمه
ها، خود صاحب سهام کارخانه شدند و  اي که کارگران کارخانه در هم تنیده شد، به گونه

و بهره مالکانـه بـه    آمدند. بحث مالکیت زمین به نوعی صاحب سرمایه نیز به حساب می
هاي جدید کشاروزي تقریباً موضوعیت خود را از دسـت داد. از ایـن رو، از    دلیل روش

هـاي تبعـی توزیـع درآمـد و اسـتفاده از       این زمان به بعد شـاهد کنـار گذاشـتن تئـوري    
 هاي فقر، توزیع درآمد و نابرابري هستیم. هاي توزیع شخصی درآمد در بررسی نظریه

 

                                                           
1. Functional distribution of Income
2. Sahota, Gian 1978. "Theories of personal income distribution: A Survy," Journal 
of Economic Literature. XVI (March) pp. 1-55
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  هاي توزیع هاي مختلف مبتنی بر نظریه اد مطالعات انجام شده در حوزه. تعد1نمودار 
 میالدي 19شخصی درآمد طی قرن 

 تعداد مطالعات سال مطالعه
 9 1900قبل از 
1900-1944 14 
1945-1949 5 
1950-1954 5 
1955-1959 21 
1960-1964 40 
1965-1969 39 
1970-1974 108 
1975-1978 81 

 
هـاي اجرایـی    . تکامـل یـافتن قابلیـت   1هـاي قـرن بیسـتم مـیالدي      در واقع ازمیانه

ها به دانستن آن که چـه قشـري از افـراد جامعـه (معلـم،       هاي رفاه و نیازمندي آن دولت
ضـعف  . عدم 2کند.  کارگر، مهندس و...) به طور مشخص چه میزان عایدي دریافت می

. 3هاي توزیع درآمدي جوامـع غربـی،    بعی درآمد در تشریح واقعیتاهاي توزیع تنظریه
. مطـرح شـدن نظریـه    4هاي مکمل به ویژه نظریـه سـرمایه انسـانی،     تکامل یافتن نظریه

. شـکل یـافتن   5هـاي تـوزیعی و نهایتـاً     در تاکید بر برابـري  1»جان رالز«اقتصاد سیاسی 
کشـورهایی چـون آمریکـا و انگلسـتان،     هـاي اولیـه در    هاي آمار، با انجام پیمایش پایگاه

باعث شد به تدریج نظریه توزیع تابعی درآمد کنار گذاشته شده و نظریه توزیع شخصی 
 هاي اقتصادي به کار گرفته شود. درآمد به طور عمده در تحلیل

 
 

                                                           
1 . John Rawls 
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 اي اي از مباحث سطح مقایسه نمونه 2-5
اي از  داري نمونـه  یههاي مکرر جان استوارت میل در مورد کمونیسم و سرما مقایسه

کتاب اصـول اقتصـاد    207اي در این سطح تحلیلی است. وي در صفحه  مباحث مقایسه
 گوید: سیاسی خود این طور می

داري)  بنابراین اگر قرار باشد بین انتخاب کمونیسم و شرایط فعلی (جامعه سـرمایه «
صوصـی بـه سـهم    هاي آن مخیر باشیم اگر نهاد مالکیت خ عدالتی با تمام مشکالت و بی

اندك نیروي کار در تولید منجر شود و سهم زیادي از محصول تولید شده نصیب آنـانی  
فرساي کارگران و وجـود ایـن ذهنیـت در     اند و با توجه به کار طاقت شود که کار نکرده

ها را تامین کند، کمونیسم بـا وجـود    تواند نیازهاي اولیه آن ها نمی هاي آن ها که تالش آن
رد و کالنی که دارد، یا حداقل مزایا و معایب آن به یک انـدازه اسـت، تنهـا    مشکالت خ

 »گزینه موجود است.
کـه در کـدام    اما وي در صفحه بعد همین کتاب انتخاب میان این دو نظام را به این

کنـد. وي   تر و اختیار عمل بیشتري وجود دارد منوط مـی  یک از این دو نظام آزادي بیش
 دارد: تاب ناخشنودي خود را از کمونیسم این طور ابراز میهمین ک 974در صفحه 

شـان بـا رقابـت    تهـا و مخالف  هاي آشکار و پنهان کمونیست ما در مجموع از آموزه«
که به رقابت به عنوان یک ساختار ضـداجتماعی و مضـر    ها به جاي این ایم... آن ناراضی

ي رقابت عملی بیهوده و شـیطانی  گیر نگاه کنند باید بدانند که ایجاد مانع برسر راه شکل
ي رقابت حتی اگر مدتی به منافع کارگران لطمه بزند اما در پایان  است در مقابل، توسعه

 »نتایج خوبی در پی دارد...
که بخواهد از کمونیسم طرفداري کند اما چون نگـران وضـعیت توزیـع     وي نه این

کند و معتقـد اسـت کـه بایـد      میداري است چنین عباراتی را بیان  درآمد در نظام سرمایه
هاي رفاهی و ارزشی توزیع درآمدها را در نظام رقابتی ملحوظ کـرد و کـاري کـرد     جنبه

 که عدالت و رفاه نیز تحقق پیدا کند.
داري و کمونیسـتی   مباحثی که در مقایسـه اقتصـاد اسـالمی و اقتصـادهاي سـرمایه     

اید با مطالعات عمیق و کارهاي شود. لذا ب شود به این سطح تحلیلی مربوط می مطرح می
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هاي تحلیلـی ایـن سـطح از بحـث را ایجـاد کـرد و از هـر گونـه          تحقیق گروهی روش
جا خـودداري کـرد. همـان طـور کـه       انگاري و ارایه مباحث آسان وسطحی در این ساده

گفتیم در این سطح نیز باید مالحظات و مضامین مربوط به موضوعات سه سـطح قبلـی   
 ها در این سطح نظر گرفته شود، اما در عین لحاظ کردن و استفاده از آنبه طور کامل در 

 هاي تحلیلی خاص آن عمل شود. با روش باید
بنابراین باید قلمروهاي سطوح تحلیلی فوق را از هم مجزا کـرد و هـر موضـوع را    
در چارچوب و سطح مربوط به خود بحث و بررسی کرد. در عـین حـال کـه قلمروهـا     

عامل موضوعات قلمروها امـري ضـروري و الزم اسـت و نادیـده گـرفتن      مجزا هستند ت
 سازتر از خلط قلمروها باشد. ها چه بسا مشکل آن

گونه عمل کنـیم بسـیاري از    رسد اگر ما معلمین و دانشجویان اقتصاد این به نظر می
شود و مطالعه دانش  نتیجه خود به خود منتفی می هاي بی ها و تشت مجادالت، سوءتفاهم

کند. بنـابراین کسـانی کـه در     تري پیدا می اقتصاد با حل معضالت جوامع ارتباط مستقیم
د باید جایگاه این سطوح بحث را در نظر بگیرنـد و بـراي   نکن ي اقتصاد مطالعه می حوزه

اقتصـادي    کارهاي علمـی و پژوهشـی بـر وضـعیت      تعمیق مطالعات خود و تاثیرگذاري
تر حرکت کننـد. اساسـاً تجزیـه و     سمت سطوح عالیکشور از سطوح ساده شروع، و به 

ي اقتصاد باید به طور صریح در یـک سـطح    تحلیل و تبیین موضوعات جزئی و روزمره
خاص بررسی شود، اما مضامین مرتبط از سطوح دیگر هم به طـور ضـمنی بایـد در آن    

ر تواننـد د  کننـد نمـی   منظور شود. کسانی که صـرفاً در همـان سـطح نـازل مطالعـه مـی      
موضوعات جزئی این سطح به طور کارآمد و مفید اظهارنظر کنند. متقابالً کسانی هم که 

کنند  اي) را در تحلیل خود مطرح می موضوعات سطوح باالتر (مباحث ارزشی و مقایسه
هاي موجـود اقتصـاد    ها و روابط و تعامل ي اقتصاد تحققی و واقعیت اگر نسبت به حوزه

گـویی و   هـا را لحـاظ نکننـد بـه نـوعی کلـی       طور ضـمنی آن تی به حتوجه باشند و  بی
هـاي هـیچ کـدام از ایـن دو      شوند. لذا اظهارات و دیـدگاه  هاي انتزاعی دچار می سفسطه

 بخش نیست. گروه قابل استفاده و نتیجه
اي دانـش اقتصـاد را در یـک چـارچوب محـدود مطالعـه        شود که عده مشاهده می
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کنند. طبیعتـاً هـر موضـوعی را کـه در      کادر نگاه می کنند و به همه موضوعات از این می
کننـد و اگـر کسـی بـا      این کادر محدود قرار نگیرد بیگانه از دانـش اقتصـاد لحـاظ مـی    

شناسی صحیح و معیارهاي خاص آن موضوع در مورد آن اظهارنظر و تحلیل کنـد   روش
قتصـاد تلقـی   کنند و حتی آن را بـه عنـوان ظلـم بـه دانـش ا      آن را غیرعلمی ارزیابی می

ي اقتصاد را در یک چارچوب محدود دیدن و منحصر دانسـتن   که همه کنند. در حالی می
دانش اقتصاد به موضوعاتی که در این چارچوب محدود تعریـف شـده اسـت و نادیـده     

 گرفتن قلمروهاي تحلیلی دیگر مصداق واقعی ظلم به دانش اقتصاد است.
 
 . مقایسه اقتصاد با علوم دقیقه6

این ایده که اقتصاد مثل فیزیک منحصر به امـور تحققـی اسـت و موضـوعات      البته
ي اقتصاد خارج است با اما و اگرهاي زیادي مواجه اسـت.   فراتر از امور تحققی از حوزه

اوالً علم اقتصاد به لحاظ گستردگی، پیچیدگی و تغییرپذیري فروض و شـرایط بـا علـم    
هـا و   نگی، سیاسی، علمی، تـاریخی، ذهنیـت  هاي زیادي دارد. شرایط فره فیزیک تفاوت

ها هم برکارکرد روابط و نظریات اقتصادي تاثیر دارند. از این گذشته در علـم   ایدئولوژي
ي علـم   فیزیک هم این طور نیست که شناخت امور منحصر به امور حسی باشد. فالسفه

ش دارد ها و شرایط محیطی و فکري نقـ  هاي حسی ساده هم ذهنیت معتقدند در شناخت
هـاي   هـا و شـناخت   هاي متفاوت در مواجهه با محسوسـات یکسـان برداشـت    و نگرش

دهد. لذا اینکه علم اقتصاد را به علم فیزیک تشبیه کنیم به اعتبار آن  متفاوت به دست می
کنیم. دانش اقتصاد به عنوان یک دانش اجتماعی به نوعی با همه امور مربـوط   اضافه نمی
هـا و   سروکار دارد. اما پرداختن علـم اقتصـاد بـه ایـن امـور در رده     ها و جامعه  به انسان

گیرد و نکته اصلی ایـن   هاي متفاوت و مخصوص صورت می سطوح مختلف و با روش
 اي بررسی و تحلیل کنیم. است که هر موضوعی را در چه سطحی و با چه متدولوژي

 
 ها ها و ایدئولوژي . نظریه7

حتی در روابط خرد و کالن و در نظریـات مـدلی و   اي معتقدند  در نقطه مقابل عده
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ها حضـور دارد.   کنندگان آن پردازان و ابداع بینی نظریه کمی اقتصادي، ایدئولوژي و جهان
هـا و قواعـد از    البته این امر تا حدي واقعیت دارد ولی کلیت نـدارد. بسـیاري از نظریـه   

بندي و استقرا شده اسـت.   ي رفتاري مردم و عوامل اقتصادي جمع رفتار عمومی و سیره
هاي خاص به وجود آمـده   ها و ایدئولوژي ها، ارزش ها هم مبتنی بر ایده بسیاري از نظریه

هاي مدلی و کمی  است. اما به هر حال باید به سطوح بحث توجه کرد و در قلمرو بحث
تحققی این گونه امور را جستجو و بررسی نکرد. همان طور که متـذکر شـدیم    و حوزه

بخـش بـودن مطالعـات اقتصـادي بایـد در       اي درك بهتر موضوعات اقتصادي و نتیجهبر
ها و نقدهاي ارزشی و حتی ایدئولوژیک  ها، تحلیل سطوح دیگر به بومی کردن، قضاوت

 و نیز مقایسه و تطبیق مکاتب هم پرداخته شود.
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Abstract 

This article aims at defining RICeST Stemmer in Persian language set 
up in the Regional Information Center for Science and Technology 
(RICeST). We applied linguistic knowledge and standard algorithms 
to extract machine-readable rules. In addition, plural suffixes and 
exceptions of which compound nouns are a part were applied. 
Different parts of Singular-stemmer and their functions are described. 

Keywords: Singular-Stemmer Software, Information Retrieval, 
Singular-stemmer Algorithm, Plural Suffixes, RICeST, RICeST 
Stemmer 

Introduction 
 Language is in contact with the outer world from two aspects: 

speech and writing. When speaking happens, it can be in two forms: 
speech or writing. If it is speech, the first material will be sounds, and 
if it is writing, the first materials are conventional visual signs which 
are used by human societies and belong to outer physical world 
(Bateny, 1969).  

 Of course, in human languages, writing does not represent the 
sound system perfectly and this is a fact that writing is not accurately 
equivalent to speech (Anderson, 2002). However, writing or it is 
better to say conventional visual signs have been the only way to 
record and preserve the sounds for too many years. 

 In spite of machines like tape recorders, DVDs, CDs, etc. we use 
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writing for data transmitting, information and document storage and 
retrieval. In order to make tools, models or techniques that would be 
applicable to information retrieval, it is important to pay attention to 
linguistic and Natural Language Processing. 

 Information retrieval decides to retrieve documents that meet the 
user needs. User need is in accordance with query portal and it 
includes one or more keywords. Therefore, Information Retrieval 
occurs according to matching query with keywords (the most 
important ones) in documents. The decision can be accepted or 
rejected, or it can be done according to conjecture of relevance ratio 
between documents and query.  

 Unfortunately, words that are found in documents and queries 
often have morphological variants. So, a pair of words like “Ab” and 
“Abyari” is not recognized as equal without processes of Natural 
Language Processing.  

 In most cases, different forms of words have similar semantics 
and can be used as an equivalent for applicable goals in information 
retrieval. So, some stemming algorithms or stemmers are produced to 
stem the words.  

Therefore, keywords in query or documents are displayed in the 
form of infinitive or stem of the words instead of the main words. 

Thus, different forms of a term are combined as unique form.  
Also the number of terms needed for displaying a collection of 

documents reduces. Smaller forms of terms save space and time for 
processing. Google and Lycos search engines are examples of systems 
that use stemming algorithms. The Regional Information center for 
Science and Technology (RICeST) is going to install RICeST 
Stemmer in its search engine in order to manage databases of this 
center. 

Review of Literature 
Little has been done in research about information retrieval and 
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Persian language. The most important ones have been during 2004 to 
2005 in Tehran University as two workshops. Articles of these 
workshops are about Persian language and computer (Bi Jan Kan, 
2004). These workshops include the collection of summaries of 
articles and their full texts in different contexts about Persian language 
potentials in electronic formats. Participants reported their experiences 
with Persian language and computer. 

As a whole, their linguistic knowledge of Persian language was 
poor and imperfect and it weakens their assessment and their tool’s 
output.  

Neshat (2000), in her article on Persian language and script 
difficulties, believes that singular and plural subjects can not provide a 
suitable solution to solve these problems in information science 
(Alizadeh, 2009). 

Kazem Taghva who studies the Persian stemmer, believes that 
stemmer’s effect on the big collections is vague and the stemmers 
must be modified to improve the effects on information retrieval 
(Mehrad, 2008). 

Jalili (2004) introduces Persian Stemmer tools in his article and 
names some of its applications such as context automatic 
classification in big archives, indexing the words, searching the texts 
in search engines and mechanical translation. But it does not introduce 
any products (Alizadeh, 2009).

Non-Persian Stemmers 
The first stemmer was published in 1968 by Julie Beth Lovins 

(Lovins, 1968). It was extraordinary in its time and influenced 
subsequent works in this area. Another stemmer was written by 
Martin Porter and was published on July, 1980 in the journal of 
Program. Among all stemmers this one influenced other stemmers the 
most.  

Both of these stemmers that were the most important ones were 
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mono- language. They were used only in English language. Moreover, 
more studies have been done on other languages especially Arabic. 
Al-Gaphari has pointed it in his article (Al-Gaphari, 2010). 
Multilingual stemmers are also written and morphological rules apply 
to one or more languages simultaneously instead of rules that interpret 
search of terms in only one language.  

RICeST Stemmer 
Most of the stemmers use the same algorithm like Porter (Porter, 

1980) for stemming and tools. For this reason they have the same 
advantages and disadvantages. And also they have minor differences 
like differences in lists and the number of rule bases and etc. In most 
of these tools, lack of linguistic knowledge is quite clear. 

Therefore, we applied linguistic knowledge and standard 
Algorithms with supporting of 10 suffixes and almost 2000 exceptions 
(also irregular nouns) in order to make RICeST Stemmer.  

Singular-Stemmer 
In order to stem, a list of ten plural suffixes was provided, that can 

be used for nouns, adjectives or pronouns. Basically, there are two 
types of plural suffixes. The suffixes that are specialized for Persian 
nouns and we added ‘ha’ and ‘an’ to singular nouns to make plural 
nouns such as ‘ghazalha’, ‘dokhtarha’, ‘bolbolan’ and ‘madaran’ 
(Moin, 1984).  

The other suffixes such as ‘at’, in’, ‘un’ (Khanlari, 2005 & 
farshidverd, 2003) which are used as plural suffixes in Persian 
language are derived from Arabic language and they are mostly used 
to make plural Arabic nouns like Morabbajat, Majhoulat, Kalamat, 
Sareghin, Taherin, Rohaniyoun, Estedlaliyoun. We should note that 
the presence of one of these suffixes in the place of plural maker 
prevents the presence of the other plural suffixes. A suffix which is 
added to a noun might require adding a letter between them or 



RIC
eS

T

 173                                                   دکتر جعفر مهراد و شاپوررضا برنجیان  / ریشه یاب فارسی

changing; For example, Chaharpa + an → Chaharpayan, ‘y’ will be 
added before ‘an’.  

It is not a fixed rule because sometimes ‘k’ will be added before 
‘an’; for example, nia + an → niakan or mourche + an → 
mourchegan, ‘h’ changed to ‘g’ (Meshkat-Aldin, 2000 & Anvari, 
2006). And this is not also a fixed rule because in ‘pelekan’, ‘h’ is 
changed to ‘k’ (Lazar, 2005) or in ‘neveshtejat’, ‘h’ is changed to ‘j’ 
or in torshi + at → torshijat, ‘j’ is added between ‘y’ and ‘a’ 
(Meshkat-Aldin, 2000). 

Therefore, because the various forms of adding the suffixes to 
various nouns can be seen in Persian, the exceptions will be increased. 
If rule bases will be provided, an algorithm should be prepared to 
check the nouns from the end and work upside-down. 

In the next stage, we first identify a letter, then the next letter and if 
it is according to the rule bases it will be compared to the third letter. 

Because plural suffixes in Persian language are not more than three 
letters, there is no need to check more than three letters of words. 

The plural suffixes and the formation of them can be seen in 
Table 1. 

Table 1 
Types of Suffixes on the Basis of the Word’s Last Letter Sounds 

Plural 
suffixes

last letter is
/ā/

last letter is /e/ 
(h) Which is 

not  ronounced

last letter is 
/u/

last letter is 
/o/ (y)

Some 
exceptions

-ha - - - - -
-an -Yan 

(aghayan)
-gan 

(parandegan)
Wan 

(hendowan)
An 

(faransavian)
Kan (niakan-

pelekan)
-at Jat (Talajat) Jat/at (darajat) 

(rouznamejat)
{(h) will be 

omitted}

- Jat (torshijat)

-in - - - -
-oon - - - -

In addition to the sound rules of the word’s last letter there are 



RIC
eS

T

)اي از مقاالت اعضاي گروه علوم انسانیتفرجی در مناظر علوم انسانی (گزیده                           174

other rules which are according to syntactic forms and specify the type 
of the plural suffixes. We can see these rules in Figure 1. 

As it can be seen, if ‘ha’ and ‘an’ are added to the end of the 
singular words, plural nouns will be formed (Anvari & Ahmadi Givi, 
2006). So, ‘ha’ and ‘an’ are plural suffixes in Persian language. The 
rest of the suffixes which are common in Persian language are derived 
from Arabic language. 

Sometimes these rules are generalized to the words that are not 
derived from Arabic language (Lazar, 2005). 
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Figure 1. Application of plural suffixes on the basis of syntactic and 

inflective features 

Singular-stemmer system
This system is capable of making singular nouns from plural form. 

The system consists of these parts:  
A- The distinction between singular nouns and plural nouns 
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B- The distinction of plural suffixes  
C- Omission of plural suffixes and presenting the singular 

nouns 
D- The distinction of the exceptions 
E- The distinction of  irregular plural nouns and presenting the 

singular form 
F- The distinction between plural nouns and singular nouns 

More than 11 rules are defined in this system. One of the 
advantages of this system is that the user can personalize the system 
based on his need and then evaluate the results. Because all the rules 
are entered through the numbers, the user can provide a statistical 
report of his work. In this system, first the user can provide one word 
at a time and then observe the singular form. 

Advantages of S-Stammer system
We can take advantage of this system in many ways, such as 
- to reduce different forms of a noun 
- to classify the text in the big computerized files automatically 
- to conduct research on the root of the words to compress data 

in information systems 

Different parts of a Singular-Stemmer are provided in Figure 2 
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Figure 2. Different parts of singular- stemmer system 
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The function 
After entering each plural noun, lexical, syntactical and structural 

lexical processing will be applied to each noun. 
The processor which has language and pattern-based methods has 

4 main parts: 
1- Syntactic analyzer: it is a vertical chart analyzer which changes 

a noun to arboreal list which analyzes the nouns with suffixes. 
2- Structural lexical analyzer: whenever the system meets an 

unknown noun, this analyzer tries to reduce or to stimulate the noun 
with a pre-determined form. 

3- The whole noun as a lexical unit: in case these two above parts 
would not be accomplished, the whole noun will be taken into 
consideration as a lexical unit. 

4- The forth part, are the especial exceptions that identify the 
words which are according to the pre-determined words and try to 
make them singular and finally they move to output. 

To extract noun lexical knowledge, first a list of grammatical rules 
which is in accordance with the current nouns is prepared. Supposing 
that all the entered nouns are grammatically correct (permissible), the 
list of grammatical rules allows the predictor to determine the 
inflectional or syntactic role(s) of unknown nouns. 

In this stage, the new noun with its extracted qualities will be sent 
to grammatical rules to be added to the list if it is needed. 

Finally, the plural form of the nouns will be changed to the 
singular form by Natural Language Processor. 

In this processor, all the plural nouns in Persian are divided into 
twelve groups: 

1- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘ha’ from the end of them like ‘ketabha’

2- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘an’ from the end of them like :‘koodakan’

3- The nouns that will be changed to singular form with the 
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omission of ‘gan’ and adding ‘h’ from the end of them like 
‘fereshtegan’

4- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘yan’ from the end of them like ‘danayan’

5- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘wan’ from the end of them like ‘banowan’, ‘ahoowan’.

6- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘in’ from the end of them like ‘motarjemin’ , ‘moalemin’

7- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘un’ from the end of them like ‘rohaniun’, alaviun’.

8- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘at’ and adding [(e) (h)] from the end of them like 
‘kalamat’, shajarat’.

9- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘at’ from the end of them like ‘pishnahadat’, ‘maghamat’.

10- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘jat’ from the end of them like ‘sabzijat’, ‘torshijat’. 

11- The nouns that will be changed to singular form with the 
omission of ‘jat’ and adding [(e) (h)] from the end of them like 
‘neveshtejat ’,’resalejat’.

There are also some exceptions that have no rules. Of course, the 
irregular plural nouns and plural nouns are exceptions; for example, 
‘ketab’, ‘kotob’ and ‘fazel’, ‘fozala’and ‘galeh’, ‘lashkar’…

Conclusion
Persian Stemmer software had not been designed in Iran so far. 

The materials that are written in this case and challenged in various 
scientific meetings are not based on the software practical observation 
and are always based on theoretical subjects. This system is installed 
for the first time in the Regional Information Center for Science and 
Technology. This study is part of a project and the detailed 
information is in the project report. This system is used in local 
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network of RICeST.  
Before, other stemmers were used and it was a failure for the 

researchers. So in order to produce the efficient stemmer in Persian 
language, the local technical knowledge must be produced. 

Also, exact scientific investigation of linguistic features of Persian 
language is the main requisite to meet the desirable goal.  

The use of S-stemmer in Persian language will guarantee the 
desirable efficiency of stemmer. 
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