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چکیده

اًمالة اؾالهی ایطاى ثط اؾبؼ ًظطیِ التساض ٍثط هَضز تحلیل ّبی هرتلفی تَؾٍ اًسیكوٌساى ایطاًی ٍالع
قسُ اؾت .ثِ ََض ولی هیتَاى ایي تحلیلّب ضا ثِ زٍ زؾتِ تحلیلّبی اًُجبلی یب تؿلینپصیط ٍ اًُجابلی
اًتمبزی تمؿین وطز .هٌظَض اظ تحلیلّبی اًُجبلی تحلیلّبی اؾت وِ ؾعی زض اًُجبق وبهل ًظطیاِ ٍثاط
ّوطاُ ثب ًظبم اضظقی ٍی ثط جبهعِ ایطاًی ّؿتٌس .هٌظَض اظ اًُجبلی اًتمبزی ،تحلیلّبی اؾت وِ ًظطیاِ
التساض ٍثط ضا پصیطفتِاًس ٍلی ؾعی زاضًاس ثاب اضظـ ّابی ایاطاى اؾاالهی رى ضا ّوبٌّاز ؾابظًس .اهاب ثاِ
تحلیلّبی هتأثط اظ ٍثط زض ایطاى ًمسّبی جسی ٍاضز اؾت وِ ثطذی اظ رًْب عجبضت اظ -1 :تٌبلى ثب انال
ًظطیِ التساض ٍثط  -2عسم فْن ناحی ًظطیاِ التاساض ٍثاط ً -3گابُ ایاسلَلَغیه ٍ اضظقای ثاِ تحلیال
جبهعِ قٌبؾی ؾیبؾی ٍ ذلٍ رى ثب هجبحث فلؿفِ ؾیبؾی  -4عاسم ًگابُ جابهع ثاِ ذهَنایبت ضّجاطی
اًمالة ٍ عسم فْن نحی ًْبز هطجعیت زض قیعِ ،هیثبقس .الجتِ ثبیس هتصوط قس وِ ثطذای اظ اًتمبزّابی
ٍاضز قسُ ثط تحلیل ّبی هجتٌی ثط ًظطیِ التساض ٍثط زض هَضز اًمالة اؾالهی ایطاى نحی ًویثبقس .ثعًی
اظ ایي اًتمبزّب اظ لجیل ًمسّبی فمْی فلؿفی هیثبقس وِ زض ایي همبلِ ثِ رى پطزاذتِاین.
واصههای کلیدی :التساض وبضیعهبتیه ،التساض لبًًَی ،التساض ؾٌتی ،اًمالة اؾالهی ایطاى ،هبوؽ ٍثط.

∗ زاًف رهَذتِ وبضقٌبؾی اضقس جبهعِ قٌبؾی ،زاًكگبُ ثبلطالعلَم

.
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هقدهه

ًظطیِ التساض ٍثط یىی اظ هكَْضتطیي ًظطیِّابی جبهعاِقٌبؾای زض ظهیٌاِ التاساض ٍ
اَبعت هطزم اظ حبووبى هیثبقس .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ٍثط زض ًظطیاِ ذاَز ثاط ذاال زیگاط
جبهعِقٌبؾبى والؾیه ثِ فطٌّزّبی غیطهسضى ّن اّویت زازُ ٍ رًْاب ضا ثاِ ضؾاویت
قٌبذتًِ ،ظطیِ ٍی زض ایطاى وِ وكَضی غیط هسضى ٍ هصّجی اؾات ثاب اؾاتمجبر فطاٍاًای
هَاجِ قسُ ٍ هَججبت تحلیل اًمالة ایطاى ثِ ٍؾیلِ ایي ًظطیِ ضا فطاّن وطزُ اؾت .ایاي
تحلیلّب ثِ زٍ زؾتِ اًُجبلی ٍ اًُجبلی اًتمبزی تمؿین هیقاَز .هٌظاَض اظ تحلیالّابی
اًُجبلی تحلیل ّبی اؾت وِ ؾعی زض اًُجبق وبهل ًظطیِ ٍثط ّوطاُ ثب ًظبم اضظقی ٍی ثط
جبهعِ ایطاًی ّؿتٌس ٍ هٌظَض اظ اًُجبلی اًتمبزی ،تحلیلّبی اؾت وِ ًظطیِ التساض ٍثاط ضا
پصیطفتِاًس ٍلی ؾعی زاضًس ثب اضظـ ّبی ایطاى اؾالهی رى ضا ّوبٌّز ؾبظًس .ثب تَجاِ ثاِ
ایٌىِ ایي تحلیل ّب زض فْن ًرجگبى ٍ فطّیرتگبى جبهعِ اظ حىَهت تأثیط زاضز ٍ هَججابت
وٌفّبی ؾیبؾی هتٌبؾت ثب ذَز ضا هیگطزز ،الظم اؾت وِ هَضز ثطضؾی ٍ ًمس علوی لطاض
گیطًس .ثٌبثطایي هب زض ایي همبلِ ثٌب زاضین ثجیٌین تحلیل ّبی هَجَز ،زاضای چِ هكاىالت ٍ
اًتمبزّبی اؾت.
پیشینه پضوهش

یىی اظ هْوتطیي وتبة ّب زض ایي ظهیٌِ وتبة ّفت هَج انالحبت اثط حویس پبضؾبًیب
اؾت .زض ایي وتبة ًَیؿٌسُ ثیكتط ثط عسم ؾبظگبضی هجبًی ٍثط ثب اضظـّبی ایطاى اؾالهی
ٍ رؾیتّبی اؾتفبزُ اظ ًظطیِ ٍثط زض ایطاى تىیِ زاضز .ثِ ّویي ؾیبق اؾت پبیبى ًبهاِای

تحت عٌَاى رؾیت قٌبؾی تحلیل اًمالة اؾالهی ایطاى ثط اؾبؼ ًظطیِ وبضیعهبتیه ٍثاط
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ًَقتِ ًیطُ لَیّ .وچٌیي زض وتبة ًمس ٍاضظیبثی ًظطیِ وبضیعهبیی زض تجییي ضّجاطی اهابم
ذویٌی ًَقتِ ثْطام اذَاى وبظویًَ ،یؿٌسُ زض نسز ضز اًُجبق وبضیعهاب ثاب ضّجاطی اهابم
ذویٌی ثَؾیلِ قوبضـ تفبٍت ّبی قرهی اهابم ذویٌای ثاب ذهَنایبت یاه ضّجاطی
وبضیعهبیی وِ ٍثط ًبم ثطزُ اؾت ،هی ثبقس .زض ول ًمس ایكبى ثِ تحلیلّبی اًُجبلی ثیكتط
نغطٍی هیثبقس ّوچٌیي پبیبى ًبهِ ای تحت عٌَاى هُبلعِ تُجیمی وبضیعهاب ثاِ هفْاَم

ٍثطی ثب ضّجطی اهبم ذویٌی ًَقتِ جْبى ثرف ایعزی ٍ همبلِ ّسایت زیٌی اهبم ذویٌای،
اًمالثی زض هفَْم ضّجطی وبضیعهبتیه اثط هجتجی عُبضظازُ ّن ثِ ّویي ؾایبق تىیاِ ثاط

تفبٍت قرهیت ضّجطی اًمالة ثب ههبزیك وبضیعهبی ٍثطی زاضًس .زض همبلِ قیَُ ضّجاطی
اهبم ذویٌی ٍ ؾیبزت ٍثطی اثط زاٍز هْسٍی ظازگبى ًَیؿٌسُ چبضچَة ًظطی ٍثط زض ظهیٌِ
التساض ضا لجَر زاضًس ٍ حتی زاقتي ذهلت وبضیعهبیی اهبم ضا ّن هیپصیطًس ٍلی هعتماس ثاِ

هسیطیت ؾٌتی ٍ عمالًی اهبم ثعس اظ اًمالة هیثبقس .قجیِ ایي همبلِ ،همبلِ اضظیبثی ًظطیاِ
وبضیعهب زض تُجیك ثب ٍالعیت اًمالة اؾالهی ًَقتِ علی هحوس حبيطی هیثبقاس زض رًجاب
ًَیؿٌسُ ًظطیِ وبضیعهبی ٍثط ضا ثِ گًَِای تفؿیط هیوٌس وِ ثاط اهابم ذویٌای ٍ اًماالة
ایطاى تُجیك وٌس ٍلی هعٌبی جْبى ؾَهی ٍ عمت افتبزُ ثِ هبًٌاس تحلیالّابی اًُجابلی،
ًساقتِ ثبقسً .مسّبی فَق الصوط غبلجب یب ًمس ثط ؾىَالض ثَزى ًظطیِ ٍثط اؾات یاب اقاىبر
نغطٍی ثِ هسعیبى وبضیعهبی ثَزى اهبم .اهب ایي همبلِ زض نسز اؾت وِ ثِ ًمس تحلیلّبی
رًْب ٍ ثیبى تٌبلًبت ٍ وج فْویّبی رًْب اظ ذَز ًظطیِ التساض ٍثط ثپطزاظز.
 .۱هفاهین اساسی نظزیه اقتدار وبز
 -۱-۱انواع کنش

وٌف اظ هٌظط ٍثط ضفتبض اًؿبًی اؾت وِ زاضای هعٌابی شٌّای ذبنای ثبقاس .واٌف
ظهبًی اجتوبعی هی قَز وِ قرم عبهل ،ضفتبض زیگطاى ضا ًیع زض هعٌابی شٌّای ذاَیف
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هٌظَض وٌس ٍ ضفتبض ذَیف ضا ثب تَجِ ثِ رى جْت زّسٍ (.ثاط ،1374 ،ل .)3اًاَا واٌف
اجتوبعی اظ هٌظط ٍی عجبضتؿت اظ :الف -وٌف عمالیی ّسفوٌس .ایاي ًاَ واٌف قابهل
گطایف ثِ هجوَعِ ای اظ اّسا هكرم فطزی اؾت .زضایي گطایف ،ضفتبض عَاهل ثیطًٍی
ٍ افطاز زیگط پیفثیٌی هیقَز .ایٌگًَِ پیفثیٌیّاب ثاِ هببثاِ قاطایٍ ٍ ٍؾابیل وؿات
تَفیكرهیع اّسا عمالیی قرم اؾت .ة -وٌف عمالیی اضظقی .ایي وٌف قبهل ثابٍض
رگبّبًِ ثِ اضظـ یه ضفتبض اذاللی ،ظیجبیی قٌبذتی ،هاصّجی ٍ غیاطُ اؾات واِ فابضق اظ
ّطگًَِ چكناًساظی ثطای تَفیك ثیطًٍی هیثبقس ٍ فمٍ ثِ ذبَط ذاَزـ ٍجاَز زاضز .ج-
وٌف عبَفی .ایي ًَ وٌف ًبقی اظ توبیالت ذبل ٍ ٍيعیت احؿبؾی قارم اؾات.
ز -وٌف ؾٌتی .ایي ًَ وٌف حبنل گطایف ثِ ؾٌت اؾت وِ اظ َطیك عبزات ََالًی
هست ایجبز هیقَز(ٍثط ،1374 ،ل .)28اًَا چْبضگبًِ وٌف ًمُِ رغبظ تحلیلّبی ٍثط زض
جبهعِقٌبؾی هیثبقس.
 -۱-۲انواع نظامهای هشزوع

ًظبم هكطٍ ثِ ََض ذالنِ اظ هٌظط ٍثط ،لَاًیي ٍ ياَاثٍ پصیطفتاِ قاسُ ٍ همجاَر
هیثبقس .لیس «ًظبم» اقبضُ ثِ يبثُِهٌس ثَزى رى زاضز ٍ لیس «هكطٍ » اقابضُ ثاِ هاَضز
لجَر هطزم ٍ زاضای همجَلیت زاقتي رى زاضز .ثٌبثطایي ًظبم هكاطٍ اظ هٌظاط ٍثاط ًظابهی
اؾت وِ هَضز لجَر هطزم ثبقاس (ٍثاط ،1374 ،نام 36الای .)38واٌفگاطاى زض ضٍاثاٍ
اجتوبعی ذَز ثط اؾبؼ اًگیعُ ّبی هرتلفی وِ زاضًسً ،ظن ّبی هرتلفی ضا ایجبز هیوٌٌس.
ٍلی اظ رًجب وِ ایي اًگیعُ ّب ٍ عَاهل ثطای ایجبز ًظن هكطٍ ثبیس لَی ،هحىن ٍ اؾبؾی
ثبقٌس هبوؽ ٍثط چْبض ًَ هكطٍعیت ٍ همجَلیت ٍ یب ًظبم هكطٍ ضا ثاِ قاطذ شیال ًابم
هیثطز.
الف :هكطٍعیت ؾٌتی ،وِ عجبضتؿت اظ ثبٍض یب اعتمبز ثِ هكطٍعیت رًچِ ّویكِ ٍجَز
زاقتِ اؾت .ایي هكطٍعیت ،عوَهیتطیي ٍ اثتسایتطیي قىل هكطٍعیت ًظبمّب اؾت.
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ة :هكطٍعیت عبَفی وِ ثِ هَجت ًگطـ عبَفی ثَجاَز هایریاس ٍ یعٌای ایٌىاِ
چیعی ثِ ایي ذبَط وِ ثِ تبظگی تجلی یبفتِ ٍ یب الگَی اؾت ثطای تملیس ،هعتجط ٍ همجاَر
هطزم هیثبقس.
ج :هكطٍعیت عمالًی اضظقی ،وِ عجبضتؿت اظ ثبٍض عمالًی ثِ اضظـّبی غبیی ًظابم
ثِ عٌَاى یه تعْس ًْبیی ٍ هُلك ،ثِ ََضی وِ ذبلمتطیي ًَ هكطٍعیت ّن ثِ حؿبة
هی ریس .هبًٌس حمَق َجیعی .زض ایي ًظبم ،تٌْب اضظـّبی عمالیای هبًٌاس عاسالت ٍ رظازی
هَضز لجَر هطزم هیثبقٌس.
ز :هكطٍعیت لبًًَی ثِ هَجت اؾتمطاض لبًَى ثَجَز هیریس .ایي لبًًَیت هیتَاًس ثاِ
هَجت یىی اظ زٍ َطیك هكطٍ تلمی گطزز -1 .تَافاك اذتیابضی َاطفیي -2 .تحویال ٍ
توىیي .زض ایي ًظبم هكطٍ  ،لبًَى هالن عسالت ،ظلن ٍ ًَ ضفتبضّبی هطزم ضا هكارم
هیوٌسّ .وِ پصیطفتِاًس رًچِ لبًَى هیگَیس زضؾات اؾات .ثٌابثطایي ذاَز لابًَى ،زاضای
همجَلیت اؾت(ٍثط ،1374 ،ل.)42
 -۲تعزیف جاهعهشناختی اقتدار

هجبحث ٍثط زض ظهیٌِ التساض زض شیل جبهعاِقٌبؾای ؾیبؾای ٍی لاطاض زاضز .ثٌابثطایي
تعطیف ٍثط اظ التساض ّن یه تعطیف جبهعِ قٌبذتی اؾت ًِ فلؿفِ ؾیبؾی .هَيَ انالی
جبهعِقٌبؾی ؾیبؾی ثطضؾی ضاثُِ هیبى لسضت زٍلتی ٍ ؾیبؾای اظ یاه ؾاَ ٍ جبهعاِ ٍ
گطٍُ ّبی اجتوبعی اظ ؾَی زیگط اؾت .زض ایي حبلت اًسیكوٌس ؾعی هی وٌس ثجیٌاس چاِ
ضاثُِ ای زض ٍالع ثیي زٍلت ٍ جبهعِ زض یه جبهعاِ ذابل ٍجاَز زاضز .یعٌای ثاِ زًجابر
تَنیف اؾت .زض حبلی وِ فلؿفِ ؾیبؾی زض ظهیٌِ ضاثُِ هیبى زٍلت ٍ جبهعاِ زیاسگبّی
تجَیعی زاضز ًِ تحلیلی ٍ تَنیفی .فیلؿَ ؾیبؾی ثِ زًجبر ایي پطؾاف اؾات واِ زض
یه جبهعِ چِ ضاثُِای ثبیس ثیي زٍلت ٍ جبهعِ ثطلطاض ثبقس (ثكیطیِ ،1392 ،ل.)19ٍ 18
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التساض اظ هٌظط ٍثط لسضت هكطٍ یب همجَر اؾت .ثِ عجبضتی زیگط ،اَبعتی اؾت واِ هاطزم
علی االنَر زض ثطاثط ؾطٍض هَظف ثساى ّؿتٌس ( رضٍى ،1390 ،ل.)627
عٌبنط تحلیلی تعطیف التساض عجبضتؿت اظ:
الف :فطز یب گطٍّی حبون
ة :فطز یب گطٍّی اظ افطاز حىَهت قًَسُ
ج :اضازُ حىبم ثِ تبثیط گصاضی ثاط ضفتابض حىَهات قاًَسگبى ٍ ثیابى رقاىبض رى اضازُ
(فطهبى)
ز :قَاّس زار ثط تبثیطگصاضی حىنضاًبى ثب تَجِ ثِ هیعاى عیٌی اَبعت اظ فطهبى
ّا  :قَاّس هؿتمین یب غیط هؿتمین ایي تبثیط ثاب تَجاِ ثاِ پاصیطـ شٌّای حىَهات
قًَسگبى وِ ثسلیل رى ،اظ فطهبىّب اَبعت هایوٌٌس(.ثٌاسیىؽ ،1382 ،لّ .)317وابى
ََض وِ اظ تعطیف التساض ٍاي اؾتّ ،ط التساضی زض شیل یه ًظبم هكطٍ اتفبق هیافتاس.
ایي ًظبم اضظقی هكطٍعیت زٌّسُ ،هالن هْن ٍ ًْبیی التساض اؾت .ثٌبثطایي هب ٌّگبهی اظ
التساض نحجت هیوٌین وِ اَبعت اضازی ٍ ثیچَى ٍ چطای یاه گاطٍُ اظ هاطزم ثاط ایاي
اعتمبز هكتطن رًْب هجتٌی ثبقس وِ تحویل اضازُ هبفَق ثط رًْب هكطٍ ٍ عسم اَبعت رًْاب
اظ هبفَق ًب هكطٍ اؾت .ثِ عجبضتی زیگط ،ظهبًی وِ هطزهی ثط اؾبؼ هعیابض ٍاحاس واٌف
اجتوبعی هكتطوی زاضًس لبعستب التساضی وِ زض رى جبهعِ قىل هایگیاطز هتٌبؾات ثاب رى
وٌف هكتطن ٍ ًظن هكطٍ رى جبهعِ هیثبقس .فلصا ثب تَجِ ثِ اًگیعـّابی اَبعات ٍ
اًمی بز اظ ایي ًظن هكطٍ  ،هی تاَاى اًاَا التاساض ضا اظ ّان تفىیاه واطز (رضٍى،1390 ،
ل.)627
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 -۳نظزیه اقتدار وبز

ٍثط ًَ ذبلم ضا ثطای فْن زلیكتط ٍ ثْتط پسیسُ ّبی اجتوبعی َطاحی وطزُ اؾات.
ثٌبثطایي ثبیس تَجِ زاقت وِ اظ هٌظط ٍثط یه ًَ رضهبًی ّیچ گبُ ثِ ََض وبهل زض ذابضج
ٍجَز ًساضز ٍرًچِ هَجَز اؾت چیعی اؾت وِ ثیكاتطیي قاجبّت ضا ثاِ رى ضا زاضزٍ( .ثاط،
 ،1374ل .)274ثب ایي تَيیحبتٍ ،ثط التساض ضا ثِ ؾِ ًَ اًتعاعی تمؿین هیوٌس.
 -۳-۱اقتدار قانونی

ایي التساض هجتٌی ثط اعتمبز ثِ لبًًَی ثَزى همطضات هَجَز ٍ حك اعوبر التساض وؿبًی
اؾت وِ ایي همطضات ،رًْب ضا ثطای اعوبر ؾیبزت فطا ذَاًسُ اؾت.
 -۳-۲اقتدار سنتی

ایي التساض هجتٌی ثط اعتمبز هتساٍر ثِ تمسؼ ؾٌت ّبی وِ اظ لسین اعتجبض زاقتِاًاس ٍ
هكطٍعیت وؿبًی وِ ایي ؾٌتّب رًبى ضا هأهَض ٍ هجبظ ثِ اعوبر التساض هیوٌس اؾت.
 -۳-۳اقتدار کاریشهاتیک

ایي التساض هجتٌی اؾت ثط فطهبى ثطزاضی غیط عبزی ٍ اؾتبٌبیی اظ یه فاطز ثاِ ذابَط
تمسؼ ،لْطهبًی ٍ یب ؾطهكك ثَزى ٍی ٍ اظ ًظبهی وِ ٍی ایجبز وطزُ یب ثِ قىل ٍحی
ثط اٍ ًبظر قسُ اؾت ٍ ایببض زض ثطاثط اٍ ٍ ًظبهف ( ٍثط ،1374 ،لً .)273ظط ثاِ اّویات
ایي التساض زض ایي همبلِ الظم اؾت ووی ثیكتط رى ضا تَيی زّین.
ٍاغُ وبضیعهب ثطای ذهَنیت ٍیػُ قرهیت یه فطز وِ ثِ ذبَط ایي ٍیػگی اظ افطاز
عبزی جسا اًگبقتِ هیقَز ٍ ،ثِ عٌَاى وؿی وِ نبحت تَاًبلی ّب یاب ذهَنایبت فاَق
َجیعی ،فَق اًؿبًی ،یب حسالل اؾتبٌبلی ثبقس ،ثىبض هیضٍز .ایي ٍیػگیّب ثساى گًَِاًس وِ
لبثل زؾتطؾی ثطای افطاز عبزی ًیؿتٌس ،ثلىِ هٌكأ رًْب الْای یاب هٌحهاط ثاِ فاطز تلمای
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هیقَز ٍ ،ثط ایي اؾبؼ فطز هَضز ًظط ثِ عٌَاى ضّجط تلمی هیگطزز(ٍثط ،1374 ،ل.)397
ّوبى َاَض واِ اظ عجابضت ٍثاط زض تعطیاف التاساض وبضیعهبتیاه ٍايا اؾاتٍ ،ی ثایي
فطهبىثطزاضی اظ قرم زاضای وبضیعهب ٍ اظ ًظبهی وِ ٍی ایجبز وطزُ توبیع گصاقتِ اؾت.
زض ّویي ظهیٌِ ثطذی قبضحبى ٍثط هعتمسًس وِ تحلیل ٍثط اظ التساض وبضیعهبیی ٌّگبهی لبثل
فْنتط هی قَز وِ التساض ثِ عٌَاى ًتیجِ ضّجطی وبضیعهبیی اظ التساض ثِ عٌَاى ًتیجِ التساض
وبضیعهبیی هتوبیع قَز(.ثٌسیىؽ ،1382 ،ل  )327الجتِ اگط چِ ذَز ٍثط ثِ ََض ٍاي زض
عجبضات ذَز ایي تفىیه ضا ًكبى ًوی زّس ٍلی زض ثعًی اظ عجبضات ذَز ًكبى هیزّس وِ
ایي تفىیه ضا لجَر زاضز هبًٌس لؿوتی واِ ٍی زض هاَضز وبضیعهابی هٌهاجی ،وبضیعهابی
هَضٍثی ٍ وبضیعهبی قرهی نحجت هیوٌس (ٍثط ،1374 ،ل ٍ 409ل .)405ثٌبثطایي زض
تَيی التساض وبضیعهبتیه ثیي التساض قرهی ضّجط وبضیعهبتیاه ٍ ،التاساض غیاط قرهای
وبضیعهبتیه هٌهجی(ًْبزی) ثبیس تفبٍت ثگصاضین.
 -۳-۳-۱اقتدار رهبزی کاریشهایی

هكطٍعیت ضّجط وبضیعهبیی زض ثیي اًَا ؾِ گبًِ هكطٍعیت ٍثطی ،یگبًِ ًَ ذابلم
هكطٍعیت ثِ حؿبة هی ریس .یعٌی ثط ذال اًَا زیگط التساض ّیچ گًَِ ظٍض ٍ اعوبر فكبض
ثطای پصیطـ فطاهیي ضّجط ٍجَز ًساضز .ظیطا ضّجط وبضیعهبیی ّیچ ًفَشی ثط پیطٍاًف ًساضز
هگط ثَاؾُِ ایوبًی وِ رًبى ثِ هیل ذَز ًؿاجت ثاِ اٍ زاضًاس( پابضویي ، 1384 ،ل)120
ثطذی اظ ذهَنیبت ضّجطی وبضیعهبیی ثِ قطذ شیل اؾت:
الف :ضّجطی وبضیعهبیی فبلس ّط قىلی اظ تكىیالت ازاضی ٍ ضؾوی هیثبقس(پبضویي،
 ،1384لٍ )120لی زاضای تكىیالتی هجتٌی ثط ًَعی اظ ضٍاثٍ تأًیؿی ٍ احؿبؾی اؾات.
ؾتبز ازاضی یه ضّجطی وبضیعهبیی اظ وبضهٌساى تكىیل ًكسُ اؾت .اًتربة اعًابی ایاي
ؾتبز ًِ ثط اؾبؼ اهتیبظات اجتوبعی ٍ ًِ هجتٌی ثط ٍاثؿتگی ذبًگی ٍ قرهای ،ثلىاِ ثاط
اؾبؼ نفبت وبضیعهبیی اعًب اؾتّ .یچ چیعی تحت عٌَاى اًتهبة یب اًفهابر یاب ؾایط

بررسی انتقادی کاربست نظریه اقتدار وبر در تحلیل انقالب اسالمی

:6

اضتمبلی یب تطفیع ٍجَز ًساضزّ .یچ ؾلؿلِ هطاتجی ٍجَز ًساضز .چیعی ثِ عٌَاى حمَق ٍ هعایب
ثطای وبضهٌساى ٍجَز ًساضزٍ .لتی وِ اعًبی تكىیالت لبزض ثِ اًجبم اهاَض ًجبقاٌس ،ضّجاط
ذَزـ زض اهَض زذبلت هیوٌسٍ (.ثط ،1374 ،لٍ 399ل)400

.

ة :وبضیعهبی ذبلم ثب هالحظبت التهبزی ثیگبًِ اؾت .ضّجط وبضیعهابیی اغلات ثاِ
ََض وبهال رگبّبًِ اظ ثطٍت ًمسی ٍ زضرهس پَلی اثطاظ اًعجبض هایوٌاس .ضّجاطاى وبضیعهابیی
َبلت غٌیوت ٍ ثِ ذهَل پَر ّؿتٌس .اهب ًىتِ تعیایي وٌٌاسُ ایاي اؾات واِ وبضیعهاب
ّوَاضُ وؿت پَر اظ ضاُ عمالیی ٍ ثب ثطًبهِ ٍ انَال ّط ًَ التهبز عمالیی ضا ثاِ عٌاَاى
وبضی زٍى ضز هیوٌس( ٍثط ،1374 ،ل.)433
ًىتِ رذط ایٌىِ ضّجطی وبضیعهابیی زض قاىل اثتاسایی ٍ ذابلم ذاَز اظ هالحظابت
التهبزی ٍ وؿت زضرهس ثیعاض اؾت .اظ َطفی چَى هرتم ثِ زٍضاى ثحطاًی اؾت ٍ زاضای
ذهبلم وبضیعهبیی قرهی هیثبقس ثطای ّویي ّویكِ ظٍزگصض ٍ ثیثجبت هایثبقاس .زض
نَضتی وِ ذهبلم وبضیعهبیی زالوی قًَس ضّجطی وبضیعهبیی ّن اظ حبلات گاصضا ثاَزى
ذبضج ٍ ثِ یىی اظ التساضّبی ؾٌتی یب لبًًَی زگطگَى هیقاَز .علات ایاي زگطگاًَی زض
ضٍظهطُ قسى وبضیعهب اؾت .ظیطا ضٍظهطگی ٍجِ اذتهبنی التساض ؾٌتی ٍ لبًًَی اؾت .اهاب
ایٌىِ چطا وبضیعهب زچبض ضٍظهطگی هیقَز ثربَط زٍ زلیل عوسُ اؾت(ٍثط ،1374،ل.)402
اٍال پیطٍاى ضّجط تب ظهبًی وِ ثِ هكطٍعیت التساض ضّجط وبضیعهب اعتمبز زاضًس ذَاّبى حفا
ایي التساض ثطای ذَز ٍ فطظًساًكبى ّؿتٌس .ثبًیب عاللِ ثِ هٌفعت ٍ اؾتفبزُ اظ ظًسگی هطفاِ
زاضًس یعٌی هیذَاٌّس اظ لجل ًْبز یب جٌجف هلْن اظ وبضیعهب ظًسگی وٌٌس(ثٌاسیىؽ،1382،
ل .)332زض ًتیجِ قطٌ ضٍظهطُ قسى وبضیعهب ،ثط َط قسى التهبز گطیعی رى اؾات ٍ
ایٌىِ ضّجط وبضیعهب ثبیس ذَز ضا ثاب الؿابم تاأهیي هابلی پیاطٍاى تُجیاك زّاس(ٍثط،1374،
ل )408زض ایي حبلت ضّجطی وبضیعهبیی ثِ التساض ؾٌتی زگطگَى هیقَز ٍ گبّب ّان ثاب
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التساض ؾٌتی رهیرتِ هی قَز وِ الجتِ زض ًْبیت ایي التساض ؾٌتی اؾت وِ غبلت هیقاَز ٍ
جَّط وبضیعهب ثطای ّویكِ اظ زؾت هیضٍز( ٍثط ،1374 ،ل.)445
 -۳-۳-۲کاریشهای نهادی

غیط قرهی وطزى وبضیعهب هی تَاًس اظ ضاُ ًْبزی ؾبذتي ًیع ناَضت گیاطز .زض ایاي
هَضز تهَض هیضٍز وِ وبضیعهب ثِ جبی رًىِ اظ ضاُ پیًَس ذًَی اًتمبر یبثس اظ َطیك هطاؾوی
جبزٍیی هٌتمل هی قَز .عمیسُ وبتَلیه ّب هجٌی ثطتَالی التساض هصّجی اظ َطیك جبًكایٌی
پیَؾتِ پبحّب ٍ اؾمفّبً ،وًَِای زض ایي ظهیٌِ اؾت .وبضیعهب اظ َطیك ایي هطاؾن ًوبزیي
ثِ وكیف جسیس ،رى ّن ًِ ثِ عٌَاى یه قرم ثلىِ ثِ عٌَاى هؿئَر جسیاس هٌهاجی
ضؾوی اًتمبر هی یبثس .ثَضٍوطاتیه وطزى وبهل ولیؿب پسیسُای ًَیي اؾات .اهاب اظ ّوابى
رغبظ ،ولیؿب ثَز وِ ًْبزی ثطذَضزاض اظ وبضیعهب ثِ قوبض هی ضفت ًِ اؾمف ضٍهی ثِ عٌاَاى
یه قرم .ثسیي ًحَ وبضیعهب هعٌبی ذَز ضا ثِ هٌعلاِ اؾاتعسازی ذابضق العابزُ ٍ لبثال
رظهبیف اظ زؾت هی زّس ٍ ثِ نَضت اؾتعسازی غیطقرهی زض هیریس وِ زض انال لبثال
یبز زازى ٍ یبز گطفتي اؾت( ثٌسیىؽ ،1382 ،ل.)338
ثب تَجِ ثِ تَيیحبت فَق ،ولیؿب زاضای یه تكىیالت هصّجی هایقاَز واِ زاضای
ؾلؿلِ هطاتت هؿتمل ثب ًظبم هبلیبتی ٍ ًظن لابًًَی ذابل ذاَزـ اؾات .ثاطای ایجابز
تكىیالت هصّجی چْبض قطٌ الظم اؾت وِ عجبضتٌس اظ -1 :ضٍحابًیتی ّواطاُ ثاب حماَق،
ضٍیِ تطفیع همبم ،قطذ ٍظبیف حطفِای ٍ یه قیَُ ظًسگی ًظن یبفتِ هعٌاَی ذابل-2 .
ازعبی التساض جْبى قوَر ،ثسیي هعٌب وِ پیًَسّبی ذَیكبًٍسی ٍ َبیفِای ٍ ًیع ؾطاًجبم
ّوِ هَاًع لَهی ٍ هلی اظ هیبى ثطزاقتِ قًَس -3 .رهَظُّابی زیٌای ٍ عجابزت ،عمالًای
قًَس .یعٌی تجسیل هتَى همسؼ ٍ تفؿیطّب ثِ هَيَ رهَظقی ًظبم یبفتِ ٍ -4 .زض ًْبیت
ّوِ ایي هَاضز ،زض ًَعی ؾبذتبض ًْبزی زض ّن رهیرتاِ قاًَس .ثٌابثطایي زض ایاي فطریٌاس،
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وبضیعهب ثِ نفت یه ًْبز تجسیل هیقَز وِ ذهلت ثَضٍوطاتیه پیسا هیوٌس(.ثٌاسیىؽ،
 ،1382ل.)341
 -۴اقسام تحلیلهای انقالب اسالهی بز اساط نظزیه اقتدار وبز
 -۴-۱تحلیلهای تسلین پذیز و انطباقی

قبذم انلی ایي گًَِ تحلیلّبی اًمالة اؾالهی ثط اؾبؼ ًظطیۀ ٍثط ،ایاي اؾات
وِ ولیۀ هؤلفِّب اعن اظ قطایٍ ،ؾبذتبضّب ٍ عٌبنط( ضّجط ٍ هطزم) ضا زض اًماالة اؾاالهی
ههساق یبثی هیوٌٌس ٍ جْت اًمالة ضا ّن ثط اؾبؼ حطوت جبهعِ ثِ ؾَی التساض لابًًَی
غطة زض ًظط هیگیطًس ( لَی،1394 ،ل .)301یىی اظ هْنتطیي ٍ لسیویتطیي تحلیلّاب
ضاجع ثِ هكطٍعیت اًمالة اؾالهی ایطاى ٍ ثلىِ جوَْضی اؾاالهی ایاطاى اظ هٌظاط ٍثاط،
تحلیلی اؾت وِ ًَیؿٌسُ وتبة «جبهعِ هسًی ٍ تَؾعِ ؾیبؾای زض ایاطاى» هُاطذ واطزُ
اؾت .اظ رًجبیی وِ ایكبى اؾتبز ضاٌّوبی ثؿیبضی اظ زیگط همبالت ٍ پبیبى ًبهِّبی ًَقتِ
قسُ زض ایي ظهیٌِ هی ثبقس فلصا هب ًظطیبت ایكبى ضا ووی هفهلتط تَيی هیزّاینٍ .ی
زض اثتسای هجبحث ذَز ،تفبٍت هكطٍعیت حىَهت اظ زیسگبُ فلؿفِ ؾیبؾی ثاب هكاطٍعیت
حىَهت اظ زیسگبُ جبهعِ قٌبذتی ضا ثیبى هیوٌس ؾپؽ هیگَیاس واِ ثحاث هاب ثاط ؾاط
هكطٍعیت جبهعِ قٌبذتی زض ایطاى ثعس اظ اًمالة اؾت (.ثكایطیِ ،1378 ،لٍ )101ی زض
ازاهِ هعتمس اؾت ًظبم ؾیبؾی ایطاى ثٌب ثِ لبًَى اؾبؾای رى زاضای ّاط ؾاِ ًاَ التاساض
ٍثطی هیثبقس ٍلی زض ّطیه اظ زٍضُّبی ثعس اظ اًمالة یىی اظ رًْب غبلت قسُ اؾات .ثاِ
اعتمبز ٍی هكطٍعیت جوَْضی اؾالهی اظ ؾبر  1357تب  1368ثط اؾبؼ التساض وبضیعهبیی
اؾت ٍ اظ ؾبر 1368تب  1376التساض ؾٌتی حبون هیقَز ٍ زض ًْبیت اظ ؾبر  1376التساض
لبًًَی ثیكتط زض جطیبى هیثبقس (ثكایطیِ ،1378 ،ل .)103اظ هٌظاط ٍی چاَى ؾاٌت ٍ
وبضیعهب ًویتَاًٌس زض ثلٌس هست هجٌبی لبثل اَویٌبًی ثطای تأهیي هكطٍعیت ثِ زؾت زٌّس
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ثطای ّویي ایي زٍ ًَ التساض زچبض ثحطاى هكطٍعیت هیقًَس ٍ تجسیل ثِ التاساض لابًًَی
هیگطزًس (ثكیطیِ ،1378 ،ل .)107زض ًْبیت اظ هٌظط ٍی اظ زِّ ّفتبز ٍ ثعس اظ رى ،ایي
ؾِ ًَ التساض ثب ّن زض تعبضو ّؿتٌس ٍ هؿئلِ ثحطاى هكطٍعیت زض ایاطاى ثَجاَز رهاسُ
اؾت(ثكیطیِ ،1378 ،ل  .)109عسُ ای زیگط اظ ّویي جطیبى اؾتفبزُ ذَز اظ ًظطیبت ٍثط
ثبالذم ًظطیِ وبضیعهبتیه ٍی ضا ثِ فطاتط اظ تحلیل اًمالة ایطاى ؾاطایت زازُاًاس .رًْاب
هعتمسًس اظ رًجبیی وِ اهبم ذویٌی زاضای ذهیهِ وبضیعهبتیه ثاَزُ اؾات تَاًؿاتِ فماِ
ؾٌتی ضا ثِ فمِ هسضى تجسیل وٌس .ایكبى هعتمس اؾت فمِ اّال ؾاٌت ذیلای ظٍزتاط اظ هاب
ثربَط هجبحبی هبًٌس اؾتحؿبى ،عمالًی قسُ ٍلی چاَى فماِ هاب ذهَنایبت عمالًای ضا
ًساقت ٌَّظ ؾٌتی هبًسُ ثَز .ثبیس تَجِ زاقت وِ هالن عمل اظ هٌظط ایكبى عمل اثعاضی
ٍ لبثل هحبؾجِ اؾت .ثب ایي تَنیفبت ،اهبم ذویٌای ثَؾایلِ ذهَنایبت وبضیعهبتیاه ٍ
ثَؾیلِ هُطذ وطزى ًظطیِ ٍالیت فمیِ ٍ ایجبز زٍلت زیٌی ثبعث عطفی قسى (ثَضٍوطاتیعُ
قسى) ٍ زض ًتیجِ عمالًی قسى فمِ قاسُ اؾات(.حجبضیبى ،1376 ،ل .)27 ٍ 26هجٌابی
اظْبضات ٍی ظبّطا ًبقی اظ فْن ٍی اظ هكاطٍعیت اؾاتٍ .ی اثتاسا ثایي هكاطٍعیت زض
فطٌّز غطة وِ قبهل لبًَى ٍ عط ّن هیقَز ٍ هكطٍعیت اظ زیسگبُ اؾالم وِ هجتٌی
ثط ٍيع قبض اؾت ٍ هجٌبی لسؾی زاضز ،تفبٍت هی گصاضز ٍلی ثال فبنلِ ؾعی زض ّوؿبى
وطزى زٍ هفَْم ثَؾیلِ ؾِ تَجیحی وِ هیرٍضز اؾت (.حجبضیبى،1373 ،لّ )80وچٌیي
اظ ذهَنیبت تحلیلْبی ٍی ٍجَز ًگطقی جْبى قوَر ثِ ؾاٌت غاطة اؾات .اٍ ؾاٌت
قطق ٍ غطة ٍ فطریٌس عطفی قسى رًْب ضا یىؿبى تلمی وطزُ اؾت(ذلج ،1386 ،ل.)325
زض ًْبیت ایكبى ثب اؾتفبزُ اظ ًظطیِ التاساض ٍثاط ،اهابم ذویٌای ضا زاضای ّاط ؾاِ ٍیػگای
هكطٍعیت ؾٌتی ،وبضیعهبتیه ٍ لبًًَی هیزاًس ٍ هعتمس اؾات واِ لجال اظ اًماالة ،اهابم
زاضای هكطٍعیت ؾٌتی ثَزُ اؾت ٍ ثَؾایلِ اًماالة ،هكاطٍعیت وبضیعهبتیاه ٍ پاؽ اظ
تهَیت لبًَى اؾبؾی ،هكطٍعیت لبًًَی زض اهبم پسیس رهاس(لَی .)210 ،1395 ،ثاِ تعجیاط
زیگط التساض وبضیعهبتیه اهبم ثبعث هسضى ٍ لبًًَی قسى اًمالة ایطاى قسُ اؾتّ .وچٌیي
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ایكبى هْوتطیي هٌجع اضظقْبی لسؾی ضا ؾٌت ٍ وبضیعهب ٍ ،هٌجع اضظقْبی عطفی ضا لطاضزاز
ٍ هفیس ثَزى هیزاًس (.لَی ،1395 ،ل .)204افطاز زیگط ایي ًَ ًگبُ ثِ اًمالة اؾالهی،
اؾبؼ التساض زض ایطاى ضا زض َی یىی زٍ لطى اذیط التساض وبضیعهبیی ٍ ؾٌتی هیزاًٌس(لَی،
 ،1395ل ٍ )229ثعًی زیگط ًیع هعتمسًس ثط اؾبؼ ٍیػگی ّبی فَق َجیعی اهبم ذویٌی
هی تَاى ضّجطی وبضیعهبیی ضا ثِ ایكبى ًؿجت زاز .فلصا اًمالة اؾالهی ایطاى ّن ثب تَجاِ
ثِ اَبعت هطزم اظ ایي ضّجطی وبضیعهبیی ثاِ پیاطٍظی ضؾایس .اظ هٌظاط ایاي ًَیؿاٌسُ ضاظ
جصاثیت اًمالة اؾالهی ثطای هطزم ضا ثبیس زض قرهیت اؾتبٌبیی ٍ ٍیػگیّبی فطٌّگی ٍ
قطایٍ ذبل ؾیبؾی اجتوبعی زض ایطاى رؾتبًِ اًمالة زاًؿات ( لاَی ،1395 ،ل.)231
افطاز زیگط ایي جطیبى وِ التساض اهبم ذویٌی ضا وبضیعهبتیه هیزاًٌس ،هٌكب وبضیعهبیی ثَزى
اهبم ضا فطٌّز قیعی هی زاًٌس .اظ هٌظط ایي زؾاتِ ،وبضیعهابی اهابم ذویٌای هٌحهاط زض
ذهَنیبت فطزی ٍی ًیؿت ثلىِ ضیكِ زض فطٌّز تكیع زاضز (حؿیٌی ،1378 ،ل.)121
عسُ ای زیگط ًیع جٌجف وبضیعهبیی اهبم ضا زض پبؾاد ثاِ ثحاطاىّابی ؾیبؾای التهابزی
اجتوبعی هیزاًٌس .ایكبى هی گَیس وِ اهبم ذویٌی ثب اعتطاو ثط ؾٌت ٍ ثب اتىب ثط ؾٌت ثِ
عٌَاى ضّجط وبضیعهبیی ایطاى ظبّط قسًس ٍلی زض عیي حبر ثاِ ًْابزّابی ٍاضزُ اظ زًیابی
جسیس ًیع گطایف زاقتٌسٍ .جِ وبضیعهبتیه اهبم ذویٌی تب ظهبى فَت ایكبى ازاهاِ زاقات
ٍلی ثب فَت ایكبى پبیِّبی قرهی التساض وبضیعهبیی ایكبى فطٍ هیضیاعز .زض ایاي حبلات
اثتسا التساض وبضیعهبتیه ثربَط تُجیك ثب قطایٍ التهبزی زچبض ضٍظهطُ گی هیقاَز ٍلای
ؾپؽ وبضیعهب ثب ؾٌت هرتلٍ هیقَز ٍ التساض زض ایطاى ثِ التساض پبتطیوًَیبلی (ؾٌتی) ضٍی
هیرٍضز( .ظاض  ،1377 ،ل .)221ثٌب ثط ًظط ٍی هسر جبًكیٌی وبضیعهبی ٍثط تب حس ظیبزی
هی تَاًس افَر جٌجف وبضیعهبی اهبم ذویٌی ضا تَيی زّاس(.ظاض ،1377،ل .)224عمیاسُ
زیگطی ًیع ٍجَز زاضز هجٌی ثط ایٌىِ ؾبذتبض حمَلی ًظبم جوَْضی اؾالهی حبنل تعبهل
ؾِ ًیطٍی هْن اؾت .یىی ذَاؾتِ عوَم هطزم ثط ًفی اؾتجساز .زیگطی ذَاؾتِ ضٍحبًیَى
وِ ثبظٍی ضّجط اًمالة ثَزًس ٍ ًیطٍی ؾَم ،ضّجاط اًماالة هایثبقاس واِ زاضای ذهالت
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وبضیعهبتیه اؾت .ذَاؾتِ لسضتوٌسی ٍجَز زاقت وِ ایكبى زض لبًَى اؾبؾای جبیگابّی
اضظقوٌس ٍ لبًًَی هبًٌس انل ٍالیت فمیِ زاقتِ ثبقسٍ .لی ثب ایي ٍجاَز تاب ظهابى حًاَض
ضّجط وبضیعهبییٍ ،جِ وبضیعهبتیه اًمالة غبلت اؾت .ثب تَجِ ثِ ًَ هكبضوت هاطزم واِ
هؿتمل اظ اًجويّب ٍ ثِ ذَاؾت ضّجط هیثبقس ثبیس گفت وِ ٌَّظ ّن ٍجاِ غبلات ًظابم
ایطاى وبضیعهبتیه اؾت(.علَی تجبض ،1387 ،ل.)3ٍ2
 -۴-۲تحلیلهای انطباقی انتقادی

ایي تحلیلگطاى يوي پصیطفتي ًظطیِ التساض ٍثط ،اًتمبزّبی ّن ثِ زؾتِ ًرؿت زاضًس
ٍ ؾعی زاضًس ٍثط ضا ثِ گًَِ ای زض ایطاى تُجیك زٌّس وِ هٌبفابتی ثاب اضظـّابی اًماالة
اؾالهی ًساقتِ ثبقس ٍ ثِ ََض ول ثب هجبًی اضظقی ذَزیٍ ،ثط ضا فْویسُاًس .ثعًی اظ ایي
تحلیلگطاى هعتمسًس التساض اهبم ذویٌی اؾبؾب وبضیعهبتیه ًیؿت .ایكبى ثِ ًسضت زض زٍضاى
حىَهت ذَز ثط تَاًبیی ّبی قرهی ذَز تىیِ هی وطز ٍ زض غبلت هَاضز هسیطیت ذاَز ضا
هجتٌی ثط التساض ؾٌتی ٍ لبًًَی اعوبر هیوطز(.هْسٍی ظازگبى ،1384 ،ل )156ثِ اعتمابز
ایي ًَیؿٌسُ ضّجطی اًمالة ایطاى ٍ ّط ضّجطی اًمالثای زیگاط ،حتواب زاضای ذهَنایبت
و بضیعهبتیه ّؿتٌس ٍلی ضّجطی ًظبم اؾالهی ایطاى پؽ اظ اؾتمطاض ًظابم ،ذاَزـ زیگاط
ًوی ذَاّس ثط اؾابؼ التاساض وبضیعهبتیاه ضّجاطی وٌاس  .اٍ اگاط چاِ ٌّاَظ ذهَنایبت
وبضیعهبیی ضا زاضز ٍلی ثَؾیلِ زٍ التساض ؾٌتی ٍ لبًًَی اعوابر التاساض هایوٌاس (هْاسٍی
ظازگبى،1384،ل .)157زض ًْبیت ،ایي تحلیل هی ذَاّس ثگَیس ثب ًگبّی گاصضا ثاِ ؾایطُ
حىَهتزاضی زُ ؾبلِ اهبم ذویٌی ،ثِ ؾرتی هیتَاى هَضزی ضا هكبّسُ وطز وِ ایكبى ثط
هجٌبی التساض وبضیعهبیی ٍ ثب تىیِ ثط هٌعلت قرهایقابى زض هیابى هاطزم زض ناسز حال
هؿبیل حىَهتی ثطرهسُ ثبقٌس .زض همبثل ،ثؿایبضی اظ ضفتابضّابی حىاَهتی اهابم ذویٌای
قبّسی ثط التساض تلفیمی اؾت .تساثیط حىَهتی ٍ هسیطیتی ایكبى یب ثط هجٌبی التساض ؾاٌتی
ثَزُ یب ثط هجٌبی التساض لبًًَی ٍ یب زض ًْبیت ثِ ًحَ تلفیمی عول وطزُ اؾت .ثاِ عجابضتی
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زیگط ضٍیِ اهبم ذویٌی زض ضّجطی جبهعِ ٍ ؾیبؾت ،عوستب ثط هجٌبی التساض ؾٌتی یب عمالیی
ثَز .اگط ّن ثتَاى هَاضزی ضا ثِ قرهیت وبضیعهبیی اهبم ذویٌای ًؿاجت زاز ایاي هاَاضز
ًكبًِ ضٍیِ غبلت ایكبى ًیؿت( هْسٍی ظازگبى ،1384،ل .)159اظ هٌظط تحلیلای زیگاط،
زؾتگبُ ًظطی ٍثط ثط ذال زیگط جبهعِقٌبؾبى ظطفیت ّبی ذَثی ثطای ثىابض گیاطی زض
تحلیل اًمالة اؾالهی ایطاى زاضز .هْوتطیي ایي ظطفیاتّاب عجبضتٌاس اظ :تبویاس ثاط ضٍـ
تفْوی ٍ زضن عسم وفبیت ضٍـ ّبی پَظیتیَیؿتی ٍ ّوچٌیي اقبضُ ثاِ واٌف عمالًای
اضظقاای وااِ زض قااىلگیااطی ٍ فطریٌااس اًمااالة اؾااالهی ایااطاى ٍ فْاان رى ثؿاایبض هْاان
اؾت(.حبيطی،1377 ،لًَ .)22یؿٌسُ ایي تحلیل ثِ زٍ تحلیل اظ اًمالة ٍ ضّجطی اهابم
ذویٌی وِ یىی فمٍ ثِ ٍیػگی ّبی وبضیعهبیی اهبم تىیِ هی وٌس ٍ زیگطی ثب گطایف ثاِ
غطة ؾعی زض تمبثل جوَْضیت ٍ اؾالهیت ،زض ًظبم اؾالهی ایطاى زاضز ٍ رضهبى قْطقبى
التساض لبًًَی اؾت ،اًتمبز هیوٌس( حبيطی ،1377،نم 33الی ً ٍ )35ظطیاِ ذاَز ثاطای
تحلیل اًمالة اؾالهی ایطاى ضا ثسیي قىل ثیبى هیوٌس وِ فطایٌس تبضیری هَضز ًظط ٍثاط،
حطوتی اظ التساض ؾٌتی ثِ ؾوت التساض لبًًَی اؾت ٍ زض حس فبنل ایي زٍ ًظبم واِ ٌّاَظ
قطایٍ ٍ ظهیٌِّب ثطای تحمك ًظبم عمالًی لبًًَی فطاّن ًیؿت ،ثب ٍلَ ضذسازّابی غیاط
هؿتوط ٍ ًیع ثب ظَْض قْبة ٍاض ضّجطاى وبضیعهب زض افك عهط التساض ؾٌتیً ،اَ ثكاط ّاط
چٌس زض زٍضُّبیی وَتبُ ٍ هَلت ثب گَقِّبی هتوبیع اظ التساض ؾاٌتی هَاجاِ ثاَزُ اؾات.
قبیس ثتَاى گفت وِ پیبم اًمالة اؾالهی ثط پبیِ یه ًظبم اجتوبعی هجتٌی ثط ٍیػگیّبی
التساض وبضیعهبیی ًِ ثِ نَضت اهطی هَلت ٍ گصضا ٍ هب لجل عهط التساض لابًًَی ،ثلىاِ ثاِ
قىل ًظبهی هتعبلی تط اظ رى عهط اؾت .ثِ ایي ناَضت فطایٌاس تابضیری هاَضز ًظاط ٍثاط
ایيگًَِ انالذ هی قَز وِ ثكطیت زض فطایٌس تىبهل ذَز ؾِ هطحلِ هتوابیع ضا َای های
وٌس :اٍر :عهط التساض ؾٌتی ،زٍم :عهط التساض لبًًَی ٍ ؾاَم :عهاط التاساض وبضیعهبتیاه
(حبيطی ،1377 ،ل .) 27ٍ 26ثٌابثطایي اًماالة اؾاالهی ایاطاى ثاِ عٌاَاى یاه ًظابم
وبضیعهبتیه ثبثت ،ثعس اظ التساض لبًًَی ٍ هتعبلیتط اظ رى قٌبذتِ هیقاَز ٍ تحَیال ًظابم
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وبضیعهبتیه ثِ لبًًَی ٍ ؾٌتی زض نَضتی اؾت وِ ًظبم وبضیعهبتیه لجل اظ التساض لابًًَی
قىل گطفتِ ثبقس.
 -۵نقدی بز تحلیلهای انطباقی

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثكیطیِ 1هْوتطیي ٍ اثطگصاضتطیي قرهیت زضعطنِ تحلیل اًماالة
اؾالهی ثب تَجِ ثِ ًظطیبت ٍثط هیثبقس اثتسا ازعبّبی ایكبى ضا ثِ ََض هجعا ثطضؾی ٍ ًمس
هیوٌین ؾپؽ ؾِ ًمس ولی اظ ثمیِ تحلیلگطاى اضالِ هیزّین .ثبیس تَجِ زاقتِ ثبقین واِ
توبم ًمسّبی وِ ثِ تحلیل ثكیطیِ ٍاضز وطزینًَ ،عب ثط زیگط تحلیل ّب ،ثربَط الگَ ثاَزى
ٍی ثطای ثؿیبضی اظ رًْب ّن ٍاضز اؾت.
 -۵-۱نقدی بز تحلیلهای بشیزیه

ایكبى ثب ایٌىِ قٌبذت وبفی ثِ تفبٍت هكطٍعیت ٍ لسضت زض فلؿفِ ؾیبؾی ثب جبهعِ
قٌبؾی زاضًس (ثكیطیِ ،1392 ،ل ٍ )19 ٍ 18لی زض ٌّگبهی وِ هیذَاّس ثحث تحلیال
اًمالة ایطاى ضا هُطذ وٌس ثِ ََض هجْن ٍ هغبلُِرهیع تفابٍت ایاي زٍ ًاَ هكاطٍعیت ضا
ثیبى هیوٌس .ایكبى زض تَيی تفبٍت ایي زٍ هی گَیس وِ هكطٍعیت زض فلؿفِ ؾیبؾی ثاب
هعیبض عملگطایی ٍ شاتگطایی تعییي هیقَز زض حبلی وِ زض جبهعِ قٌبؾی ؾیبؾی اظ هٌظط
هطزم هالحظِ هیگطزز (ثكیطیِ ،1378 ،ل .)101ایي زض حبلی اؾات واِ تفابٍت انالی
فلؿفِ ؾیبؾی ٍ جبهعِ قٌبؾی ،حتی ثِ اشعبى ٍی ،زض تَنیفی ثاَزى جبهعاِ قٌبؾای ٍ
تجَیعی ثَزى فلؿفِ ؾیبؾی اؾت ( .ثكیطیِ ،1392 ،ل  .)19 ٍ 18اّویت ایي هؿئلِ زض
 . 1حغیي ثشیزیِ در حقیقت خشٍ اٍلیي افزادی اعت کِ اًقالة ایزاى را کبریشهبتیک تَصیف کزدُ ٍ
اعتبد راٌّوبی پبیبى ًبهِ ثعضی اس افزاد دیگز هبًٌد ععید حدبریبى ثب هَضَع هَعَدیت در اًقالة
رٍعیِ ٍ اًقالة اعالهی ایزاى ٍ ،عجبط سارع تحت عٌَاى عبدی شدى فزُ ،ثحثی در هجبًی هشزٍعیت ٍ
قدرت در خوَْری اعالهی ،هی ثبشد کِ ّز دٍ راُ اعتبد خَد را پیوَدُ اًد.
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ایي اؾت وِ اگط چِ ٍی ازعاب های وٌاس تحلایلف ضاجاع ثاِ اًماالة ایاطاى ،تَنایفی-
جبهعِ قٌبذتی اؾت ٍلی زض ازاهِ تحلیل ذَز ثب هُطذ واطزى ایاي ثحاث واِ ضٍحابًیَى
ؾٌتگطا هعتمسًس هكطٍعیت ًظبم ٍ ضّجطی ّیچ ضثُی ثِ رضاء هطزم ًساضز( ،ثكیطیِ،1378 ،
ل )108ثیي ایي زٍ ًَ هكطٍعیت عبهسا یب ؾَْا ذلاٍ هایوٌاس .چاَى اؾبؾاب هٌظاَض
ضٍحبًیَى ؾٌتی ،ثٌب ثِ تعجیط ٍی ،هكطٍعیت فمْی فلؿفی اؾت ًِ جبهعاِ قاٌبذتی .ایاي
تعبثیط ًكبى زٌّسُ ایي اؾت وِ ظبّطا ایكبى حمبًیت یه ًظبم ضا ثِ همجَلیات رى تملیال
زازُاًس ٍ زض همبم یه فیلؿَ ؾیبؾی ثِ تَنیف ایاطاى اؾاالهی هایپطزاظًاس واِ یاه
تٌبلى ٍحكتٌبن اؾت .ثٌبثطایي ثِ جبی نط تَنیف همجَلیت زض یه ًظبم ؾیبؾی ثاِ
هبًٌس ٍثط ،عمبیس ایسلَلَغیه ٍ اضظقی ذَز ضا زض لبلت تَنیف ثِ هربَت المبء هیوٌس .ایي
هؿله ثب هؿله ٍثط اؾبؾب هتفبٍت اؾت ظیطا وِ ٍی ثِ قاست تبویاس زاضز واِ زاًكاوٌس
علَم اجتوبعی ًجبیس حىن اضظقی نبزض وٌس ٍ نطفب ثبیس ثِ تَنیف جبهعِ ثپطزاظز ٍ ثب علن
ّطگع ًویقَز حمبًیت یب عسم حمبًیت چیعی ضا فْویاس( .رضٍى ،1390،ل .)574ثٌابثطایي
ایي تحلیل یه تحلیل جبهعِ قٌبذتی ًیؿت ٍ اگط ّن ثبقس ًؿجت زازى رى ثِ ٍثط جفب زض
حك ٍی هیثبقس.
اقىبر زی گطی وِ ثِ ایي تحلیل ٍاضز اؾت زض فْن غلٍ یب ًابلم ًَیؿاٌسُ اظ ذاَز
ًظطیِ التساض ٍثط هیثبقس .ظیطا ثِ عٌَاى هببر ،ایكبى علات لابًًَی قاسى التاساض اظ ؾابر
 ٍ 1376ثحطاى هكطٍعیت زض التساض ؾٌتی ٍ وبضیعهبتیه ضا زض لبثل اتىاب ًجاَزى ایاي زٍ
ثطای تأهیي هكطٍعیت زض زضاظ هست هیساًس (.ثكیطیِ ،1378 ،ل .)107زضؾات اؾات واِ
التساض وبضیعهبیی ثط هجٌبی وبضیعهبی ضّجطی ،ظٍزگصض هیثبقس ٍ ثبزٍام ًیؿت ٍلای التاساض
ؾٌتی التساضی ثب زٍام اؾت هگط ایٌىِ همجَلیت رى ًعز هطزم اظ ثیي ثطٍز(.ثٌسیىؽ،1382 ،
ل )329زض حبلی وِ ایكبى ّط زٍ التساض ضا ثِ نفت لبثل اتىب ًجاَزى ثاطای زضاظ هاست،
تَنیف هیوٌسّ ٍ .ویي اهط ضا علت ٍجَز التساض لبًًَی هیزاًٌس.
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جوالتی هبًٌس ایٌىِ التساض وبضیعهبتیه اظ ؾٌت ثط هی ریس ٍ ًْبیتب ثساى ثبظ هیگاطزز
(ثكیطیِ،1381،ل ٍ .) 92یب ایي جولِ وِ هكطٍعیت ؾٌتی ٍ وبضیعهبتیه ثاب یاه زیگاط
رهیعـ یبفتٌس (ثكیطیِ ،1381 ،ل )95ثِ ّیچ ٍجِ ثب ًظطیِ التساض ٍثط ؾبظگبض ًیؿت .ظیطا
ثِ اعتمبز ٍثط اؾبؾب التساض وبضیعهبی ثط ذال التساض لبًًَی ٍ ؾٌتی ،ذهلتی اًمالثی زاضز ٍ
ثب ّیچ وسام اظ ایي زٍ ؾبظگبض ًیؿت هرهَنب ضّجطی وبضیعهبیی وِ ًَیؿاٌسُ رى ضا ثاِ
زٍضُ اٍر اًمالة ایطاى ًؿجت هی زّسٍ(.ثط،1374 ،ل .)400الجتِ ضّجط وبضیعهابی زض اثاط
ضٍظهطگی هوىي اؾت ثِ التساض ؾٌتی تجسیل قَز ٍلی ایٌىِ ّط زٍ التساض ثِ َاَض ثبلفعال
حًَض زاقتِ ثبقٌس اظ هٌظط ٍثط ثعیس اؾاتٍ(.ثط ،1374 ،ل .)445الجتاِ ٍثاط ثایي التاساض
وبضیعهبیی ٍ ؾٌتی قجبّت ّبی هبل تمسؼ ًؿاجی اقاربل ٍ ضّجاطاى ضا هایثیٌاس(ٍثط،
 ،1374ل )444ووب ایٌىِ ثیي رى ٍ التساض عمالًی ّن قجبّتّبی ٍجَز زاضز ٍلای ایاي
اهط زلیل ثط یىی زاًؿتي ایي زٍ التساض ًیؿت ٍ ایي قجبّت فمٍ ظبّطی اؾت.
زض پبیبى اقىبر ثؿیبض هْوی ضا ثبیس هتصوط قَین ٍ رى ایٌىِ زض نَضتی هب هی تَاًین
ازعبی ٍجَز فالى التساض ٍ هكطٍعیت ضا زض جبهعِای زاقتِ ثبقین وِ ثتَاًین ثبثات وٌاین
ًظن حبون ثط ایي جبهعِ ٍ وٌف اجتوبعی غبلت هطزم ثط اؾبؼ فالى قىل اظ التساض ثبقس
ٍ یب ثِ عجبضت ؾبزُ تط ًَ ،التساض ازعبلی حبون ثبیس ثاب ًاَ هكاطٍعیتی واِ هاطزم رى ضا
ؾبذتٌس ٍلجَر وطزًس یىؿبى ثبقس .ایي هْن ،یعٌی لجَر التساض ازعبیی حىبم ،ثب ّاط ًاَ
اَبعتی اظ حىَهت ضخ ًوی زّس .هبًٌس اَبعت ثربَط ضیب وبضی یب نط هٌبفع هبزی( ٍثط،
 ،1374ل .)272ثلىِ ایي اَبعت ثبیس رگبّبًِ ٍ ثط اؾبؼ زضن نحی اظ ؾیؿتن اعوابر
لسضت ثبقس .ثب ایي ٍجَز ،زضن ایٌىِ تَزُ هطزم ایطاى ّط  8ؾبر یه ثبض ثِ فْن جسیاسی
اظ اعوبر لسضت حبوویت ضؾیسُ ثبقٌس ٍ یب ایٌىِ ًظن ٍ وٌف اجتوبعی ،ثعس اظ اًمالةّ ،ط
 8ؾبر یه ثبض تغییط وطزُ ،اهطی تمطیجب غیط هوىي زض عطنِ جبهعِ قٌبؾی اؾت ٍ حتای
اگط ّن هوىي ثبقس یمیٌب زض جبهعِ ایطاى ضخ ًسازُ اؾت .اظ َطفی ًىتِ هْوی واِ ثاِ رى
ثبیس تَجِ وطز ایي هُلت اؾت وِ ثِ زلیل ّوبى هُبلت فَق الصوط اؾبؾب ًظطیاِ التاساض
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ٍثط تَاًبیی تَيی تغییطات وَتبُ هست التساض ضا ًساضز .زض ًْبیت ثبیس گفات ایاي ایاطازات
ًكبى زٌّسُ یىی اظ زٍ چیع اؾت .یب ًَیؿٌسُ ًظطیِ التساض ٍثط ضا هتَجِ ًكسُ ٍ یب ؾعی زض
اؾتفبزُ اثعاضی اظ رى ٍ تُجیك ٍ حمٌِ وطزى رى ثط جبهعِ ایطاًی ضا زاضز .زض ّاط زٍ حبلات
اضظـ علوی ذَز ضا اظ زؾت زازُ اؾت.
 -۵-۲انتقادهای بز سایز تحلیلگزان
الف :نقدهای صغزوی

ثعًی اظ نبحت ًظطاى اؾبؾب ثِ ایي گًَِ تحلیالّاب اقاىبر ناغطٍی واطزُاًاس ٍ
گفتِاًس ،اوٌَى وِ ثعس اظ گصقت ؾبلْب اظ اًمالةٌَّ ،ظ اًمالة اؾالهی ثاب ّوابى رضهبًْاب
ثطلطاض اؾت ذَز ٍجَز ّویي اهط زاللت ثط ثبَل ثَزى ایي ًظطیبت ٍ ازعبی ضٍظهطگای ٍ
تجسیل ثِ التساض لبًًَی یب ؾٌتی قسى وبضیعهب ،زاضز( غالهای ،1387 ،ل .)283ثاط ّوایي
هجٌب عسُای هعتمسًس ،زلیل زیگط زض ضز وبضیعهبی ثَزى ضّجطی اهبم ذویٌی ٍجاَز ذهالت
رگبّی ثرف ٍ رگبّی زٌّسُ اهبم ثِ هطزم ثَز .یب ثِ عجبضتی زیگط علات پیاطٍی هاطزم اظ
اهبم ذویٌی ٍجَز ذهلت هعلوی ٍ هطقسی ٍی ثَزُ اؾت .زض ًتیجِ ایي ذهلت اهابم ثاب
ذهلت ّبی یه ضّجط وبضیعهبیی وِ هسعبی اَبعت ،ثِ نط ٍیػگیّبی قرهی اؾت،
فطؾٌزّب فبنلِ زاضز (هحوسی ،1379 ،ل .)134الجتِ ثِ ًظاط ًوایضؾاس هاطزم ثرابَط
ٍیػگی هعلوی ٍ هطقسی اهبم ذویٌی اظ ایكبى اَبعت وٌٌس ظیطا ؾَار زیگطی وِ زض ایاي
حبلت هُطذ هی قَز ایي اؾت وِ چطا ثبیس هطزم ثِ حط یه هطقس یب هعلان گاَـ فاطا
زٌّس .الجتِ ایكبى ذهلت هطجعیت فمْی ثَزى اهبم ضا ّن شوط هیوٌس ٍلی ثطای هعلویات
اهبم ٍظى ثیكتطی لبیل ّؿتٌسّ .وچٌیي اظ ثطزاقت وبضیعهبیی اظ التساض اهبم ًمس زیگطی ثب
ایي هًوَى قسُ اؾت وِ ضاثُِ ضّجط ثب پیطٍاى زض ثیٌف ؾیبؾی اؾالم ًویتَاًس ضاثُِای
نطفب عبَفی ثبقس ثلىِ ثِ هٌبفع پیطٍاى ًیع هعَُ اؾت .اگط چِ ثعًی اظ هطزم هوىاي
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اؾت ثِ ذبَط ذهبیم وبضیعهبی اَبعت وٌٌس ٍلی اوبطیت ثاسلیل ایٌىاِ ٍی ذاَزـ ضا
هتعْس ثِ حل هكىالت هطزم وطزُ اؾت اظ اٍ اَبعت هیوٌٌس( .عُبض ظازُ ،1378 ،ل)80
ایكبى هَیس ازعبی ذَز ضا ثیبًبت اهبم زض نحیفِ ٍ پیطٍی ضٍقاٌفىطاى ٍ اضتكایبى اظ ٍی
وِ هٌُمی ٍ غیط احؿبؾی ّؿتٌس ،هیزاًس( .عُابض ظازُ ،1378 ،ل )82عاالٍُ ثاط ایاي،
تجعیت هطزم اظ اهبم ذویٌی یب ّط هجتْس زیگطی ثطاؾبؼ انَر ثبثتی اؾت وِ ثِ هحى
ٍجساى رى زض ّط قرم جبهعِ (قیعی) ثِ ؾوت پیطٍی اظ ٍی حطوت هایوٌٌاس (عُابض
ظازُ ،1378 ،ل.)78
ب :نقدهای فقهی فلسفی

اقىبر زیگطی وِ اظ َط هٌتمسیي هُطذ قسُ ،اؾتسالر ثط هجتٌی ثَزى هكطٍعیت
اهبم ذویٌی ثِ ًهت عبم الْی ٍ زض ًتیجِ ضز هكطٍعیت وبضیعهبتیه اهبم ذویٌی اظ اؾبؼ
هی ثبقس .ثِ اعتمبز ایي افطاز هكطٍعیت اهبم ثِ ّیچ ٍجِ وبضیعهبتیاه ًیؿات ثلىاِ یاه
هكطٍعیت لسؾی ٍ الْی هجتٌی ثط ًظطیِ ٍالیت فمیِ اؾت( .غالهای ،1387 ،لٍ )283
(لَی ،1394 ،ل .)315 ٍ 314الجتِ ثبیس هتصوط قس وِ اقىبالت ایي چٌیٌی ثِ ًظطیِ ٍثط
ٍ تبثعیي ٍی زض ایطاى ثِ ََض ول اقتجبُ اؾت ظیطا ًظطیِ التساض ٍثط ثٌب ًساضز حىن اضظقای
نبزض وٌس ٍ اؾبؾب هكطٍعیت زض ًظطیِ التساض ٍثط یعٌی همجَلیت ًِ حمبًیت .ثِ تعجیط زیگط
هؿئلِ ٍثط ثِ عٌَاى یه جبهعِ قٌبؼ فْان همجَلیات حىَهاتّاب ثاَزُ اؾات ٍ ٍی زض
جبیگبُ یه فیلؿَ ؾیبؾی ًیؿت وِ ثگَیس وسام یه اظ اًَا التساض یب غیط رى حك اؾت
یب ًِ .الجتِ ایي احتوبر ٍجَز زاضز وِ تبثعیي ٍثط زض ایطاى ًظطیِ ٍثط ضا زضؾت فْن ًىاطزُ
ثبقٌس یب ًرَاؾتٌس فْن وٌٌس ٍ ثرَاٌّس اظ هكطٍعیت فمْی ثِ هكطٍعیت جبهعِ قاٌبذتی
پل ثعًٌس.
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ج :نقدی بز فهن غلط تحلیل گزان اس نظزیه وبز و تناقضات آنها

اقىبر اؾبؾی وِ ثط ثؿیبضی اظ تحلیلّبی اًُجابلی ٍاضز اؾات عاسم فْان ناحی
ًظطیِ التساض ٍثط ٍ هجبًی ضٍقی ٍی هیثبقس .ثطذی اظ پیف فطوّبی ایاي افاطاز واِ ثاب
هجبًی ٍثط ؾبظگبض ًیؿت .عجبضتؿت اظً :گبُ تىبهلی ثِ تبضید ٍ حطوات لُعای جَاهاع ثاِ
ؾوت تجسز ،تلمی رضهبى قْط اظ پسیسُ عطفی قسى ٍ تلمی ٍ ثطزاقت هكبثِ اظ ؾٌت قطق
ٍغطة(ذلج ،1386 ،ل .)314 ٍ 313اظ َطفی ایي افطاز زض ثیبًبت ذَز اناطاض ثاط ًؿاجت
زازى التساض وبضیعهبی ثِ ضّجطی اًمالة اؾالهی ایطاى زاضًس ٍ ثب ایي ًؿاجت هایذَاٌّاس
ظٍار هٌس ثَزى ٍ ظٍز گصض ثَزى رى ضا ثبثت وٌٌس غبفل اظ ایٌىِّ ،وبى َاَض واِ زض اثتاسا
تَيی زازین ،ثٌب ثط ًظط ٍثط التساض وبضیعهبیی فمٍ قبهل ضّجطی وبضیعهبیی ًوی قَز ٍ هب
چیعی ثِ ًبم وبضیعهبی ًْبزی ّن زاضین .وبضیعهبی ًْبزی زیگط ظٍزگصض ًیؿت ٍ ثِ قىل
ؾبذتبضی ًْبزهٌس ٍ ثَضٍوطاتیه اؾت وِ الجتِ جٌؽ ثَضٍوطاؾی اـ ثب ثَضٍوطاؾی هسضى
هتفبٍت اؾت(ثٌسیىؽ ،1382 ،ل ) )341ایي زض حبلی اؾت وِ ّویي افطاز هسعیاًس وِ
اهبم ثطاؾبؼ ًظطیِ ٍالیت فمیِ ٍ تكىیل زٍلت تَاًؿتِ فمِ ؾٌتی ضا عطفی وٌس(حجبضیبى،
 ،1376ل )27 ٍ 26اظ َطفی تكىیل زٍلت ثط اؾبؼ ًظطیِ ٍالیات فمیاِ ثاب وبضیعهابی
قرهی ؾبظگبض ًیؿت ٍ ثِ ًبچبض ایي عسُ ثبیس لبلل ثِ وبضیعهبی ًْبزی ثبقٌس زض حبلی وِ
انال وبضیعهبی ًْبزی ضا شوط ًوی وٌٌس .ایي یه ًوًَِ اظ تٌبلى زض ایي تحلیلّب اؾت.
ثِ ََض ول تحلیگطاى اًُجبلی وِ غبلجب هاسعی وبضیعهابیی ثاَزى اًماالة اؾاالهی
ّؿتٌس ٍ ایي ایسُ ضا اظ ٍثط اذص وطزُاًس حتی ظحوت هُبلعاِ زلیاك رثابض ٍثاط ضا ثاِ ذاَز
ًسازُاًس ٍ زض ًَقتِّبی ذَز هجبحبی اظ لجیل :الؿبم التساض وبضیعهبیی ،لفؽ رٌّیي ٍ ًیابظ
ثَضٍوطاؾی ثِ ضّجط وبضیعهبیی وِ ٍثط هُطذ وطزُ اؾت ضا ،هُطذ ًىطزُاًس .زض حابلی واِ
اگط زض همسهِ هجبحث ذَز ایي هَاضز ضا شوط هیوطزًس ًتیجِ گیطی هُلاَة رًْاب حبنال
ًوی قسٍ .لی ثِ ّط حبر هُطذ ًىطزى زلیك اًَا التساض وبضیعهبیی انال ّیچ تَجیحی ثط
ًویزاضز ٍ ایي تحلیلّب ضا اظ نفت علوی ثَزى ؾبلٍ هیوٌس.
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 -۶نقدی بز تحلیلهای انطباقی انتقادی

زیسگبُ ایي زؾتِ اظ تحلیل ّبی اًمالة اؾالهی ًمس جسی ًكسُ اؾت ظیطا ذاَز ایاي
تحلیل ّب زض حمیمت ًَعی ًمس ثِ زیسگبُ اًُجبلی اؾت ٍ زض يوي ًمس رًْابً ،ظطیاِ ذاَز
ضاجع ثِ اًمالة ضا هُطذ وطزُاًسٍ .لی ثِ ًظط هیضؾس اًتمبزّبی جعیی ثِ رًْب ٍاضز ثبقاس.
ایٌىِ گفتِ قسُ اهبم ذویٌی پؽ اظ اًمالة ثِ قىل التساض وبضیعهبتیه ضّجطی ًویوطزًس
ٍ فمٍ ثِ قىل التساض لبًًَی ٍ ؾٌتی اعوبر التساض هیوطزًس ثب ًظطیبت ٍثط زض ثبة التاساض
ؾبظگبض ًیؿت .ظیطا جوع زٍ التساض ؾٌتی ٍ لبًًَی ثٌب ثط تَيیحی وِ زض اثتسای ثحث ذاَز
زازین هحبر اؾت ٍ ایي ازعب ثب زؾتگبُ ًظطی ٍثط ؾابظگبض ًیؿات .هگاط ایٌىاِ ًَیؿاٌسُ
هصوَض ازعب وٌس وِ اظ ًظطیِ ٍثط اؾتفبزُ ًىطزُ وِ زض ایي حبلت ثبیس توبیع التساض لبًًَی ٍ
ؾٌ تی ذَز ؾبذتِ ذَز ضا ثب ًظطیِ التساض ٍثط ثیبى وٌس .اقىبر زیگطی وِ ثِ تحلیل ثعسی
ٍاضز اؾت ،قجیِ ّویي اقىبر ؾبثك هی ثبقس .ظیطا اظ َطفی تحلیل ،ثٌب ثط ًظطیبت ٍثط ٍ ثب
زیسی هتفبٍت ًؿجت ثِ تحلیل ّبی لجل اظ ذَز وِ هتبثط اظ ٍثط ثَزُ اًاس ،ازعاب قاسُ ٍ اظ
َطفی ًؿجتی ثب ًظطیبت ٍثط ًساضز .ایٌىِ ًظبم وبضیعهبتیه ثعس اظ التساض لبًًَی ،ثاب ّوابى
تَيیحبت ًَیؿٌسُ (حبيطی ،1377 ،ل )27ٍ 26ثَجَز هی ریس ثاب ًظطیابت ٍثاط ثیگبًاِ
اؾت .اگط ًَیؿٌسُ ذَاّبى ثبثت وطزى ثجبت ثطای التساض وبضیعهابیی اهابم ذویٌای ثَزًاس
هیتَاًؿت ثِ التساض وبضیعهبتیه ًْبزی ٍثط اؾتٌبز وٌس واِ الجتاِ رى ّان لجال اظ التاساض
لبًًَی قىل هیگیطز .ثِ ّط حبر ثِ ًظط هیضؾس ایي زؾتِ اظ تحلیلّب ووبوابى هتاأثط اظ
ٍثط ّؿتٌس ٍ هبًٌس تحلیلّبی لجلی ثطزاقت وبهلی اظ ًظطیِ ٍثط ًساقتِاًسٍ .لی ثاِ علات
فْن نحی ًؿجت ثِ اًمالة اؾالهی ؾعی زض ثطزاقتی اظ ٍثط وطزُاًس وِ ثب هجبًی زیٌی ٍ
اًمالثی زض تًبز ًجبقس.
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نتیجه

ّوَاضُ یىی اظ زغسغِّبی ثعًی اظ هتفىطاى جبهعاِ ایاطاى ًساقاتي علاَم اًؿابًی
اؾالهی اؾت .یىی اظ علت ّبی چٌیي زغسغِ ای ٍجَز تحلیلّبی اقتجبُ ٍ غیط هٌُجاك
ثب فطٌّز ایطاًی اؾالهی اؾت .زض ایي اثط هب هتَجِ چٌیي زغسغاِ ای ثاِ َاَض عیٌای ٍ
ههسالی قسین ٍ زیسین وِ چگًَِ اؾتٌبز ثسٍى ًمس ٍ ثطضؾی ثِ یه ًظطیِ غطثای هبًٌاس
ًظطیِ التساض ٍثط ثبعث فْن غلٍ اظ اًمالة اؾالهی ایطاى قسُ اؾت .اگاط چاِ زٍ هُلات
زیگط ضا ًیع فْویسین .یىی ایٌىِ حتی اگط علَم اًؿبًی ،اؾالهی قًَسً ،گبُ یه جبًجاِ ٍ
غطة هحَضاًِ ثِ علَم اًؿبًی ثبظ ّن تحلیل ّبی هب ضا زچبض هكىل هیوٌس ظیطا وِ یىای
اظ ًمس ّبی جسی ثِ تحلیل ّبی هَضز ثطضؾی عسم فْن ًظطیاِ ٍثاط ثرابَط زاقاتي ًگابُ
ایسلَلَغیه اؾت ٍ .زیگطی ،لعٍم هُبلعِ هجبًی ضٍقی ٍ فْن نحی یه ًظطیِ اؾت ظیطا
وِ زض ایي تحلیلّب فْن نحیحی اظ ًظطیِ التساض ٍثط ٍجَز ًساقت.
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